
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๒ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๔ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.คัททิยากร 
ศศิธรามาศ 

รายวิชา GM 331 Basic 
Knowledge on Germany  
โดยบรรยายเรื่อง "ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 และ  
27 ม.ค.63 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

รายวิชา 465432 อิทธิพล
ต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย  
โดยบรรยายเร่ือง "ละครร้อง" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 ม.ค.63 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

รายวิชา 467 532 การจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
โดยบรรยายเร่ือง "การจัดการ
สิ่งแวดลอ้มตามหลกัการพัฒนาที่
ย่ังยืน" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 ม.ค.63 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

รายวิชา ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทาง
การเมือง  
โดยบรรยายเรื่อง "สังคมวิทยา
การเมือง" 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ล าปาง 

17 ม.ค.63 วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

กรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานพินธ์เรื่อง "ความสามารถ
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การสื่อสารในการ
พัฒนารูปแบบความสามารถทางนวตักรรมด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

20 ม.ค.63 

2 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

กรรมการตัดสินการแข่งขันสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
คร้ังที่ 25 ประจ าปี 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

18 ม.ค.63 

 
วิทยากร 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

Perfect Presentation Skill ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยี ปิโตรเคมีและวสัด ุ

31 ต.ค.62 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2 อ.ดร.ศิบดี นพประเสริฐ วิทยากรร่วมเสวนาวิชาการเร่ือง 
"รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 
ความสัมพันธ์ สถานะของศาสตร์ 
และทิศทางการศึกษาในอนาคต" 

คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 ก.พ.63 คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
2 
3 

อ.ทศพร เพ่งดี 
อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ 
อ.สุมาล ีสูนจันทร์ 

Korean Teacher's  
Guidebook 3-6 

Korean Education 
Center, Embassy of the 
Republic of Korea 
 

24 ม.ค.63 Embassy of the 
Republic of Korea 

ไม่เบิก 

4 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ คร้ังที่ 40 เรื่อง 
"Harmony in Diversity : ELT 
in Transcultural Society" 

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
เครือข่ายสมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษภาคพื้นเอเชีย 

30 ม.ค.63 โรงแรม The 
Ambassador กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

5 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

สถานภาพการประกอบการ 
Contemporary Artฯ 

การประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 16 

24 ม.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เบิก 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ ขอหารือ เรื่อง เกณฑ์การก าหนดค่าระดับ (Grade Point)  
 
สรุปเรื่อง  ตามที่คณะฯ ได้ขอหารือ เรื่อง เกณฑ์การก าหนดค่าระดับ (Grade Point) ของโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
  ๑. กรณีการก าหนดรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนไว้ชัดเจนแล้วในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.๒) ให้น ารายวิชาและหน่วยกิตที่ไปศึกษามาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตร และให้น าผล
การศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ๒. กรณีมิได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) แต่ในระหว่างด าเนินการ
หลักสูตร คณะวิชา/หลักสูตร เห็นเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนหรือให้นักศึกษาไป
ศึกษาด้วยตนเองบางรายวิชา กรณีนี้ ขอหารือที่ประชุมว่า ควรน าเกรดมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยหรือไม่ หรือ
เพียงระบุว่าเรียนรายวิชานั้น ในหลักสูตรใด สถาบันการศึกษาอะไร และจากประเทศไหน 
  ที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรน าเกรดมาค านวณหาค่าเฉลี่ย ให้ระบุเพียงว่าเรียนรายวิชานั้น ใน
หลักสูตรใด สถาบันการศึกษาอะไร และจากประเทศไหน และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑) ควรพิจารณาก าหนดจ านวนหน่วยกิตสูงสุดไม่เกินกี่หน่วยกิตที่สามารถน ามาเทียบโอนได้ ทั้งนี้
ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒) ควรพิจารณาในเรื่องของรายวิชาที่เทียบโอนควรเป็นรายวิชาเลือก ส าหรับวิชาบังคับควรให้
นักศึกษาเรียนรายวิชาในหลักสูตร 
  ๓) ควรพิจารณาในเรื่องของการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตด้วย 
  ๔) เสนอให้ระบุสถานการณ์ลาพักในใบรายงานผลการศึกษาให้ชัดเจน ว่าเป็นการลาพักด้วย
เหตุผลใด 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้น าความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓ ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์นาตยา  ยู่คง 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วเห็น
ว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์นาตยา อยู่คง ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึง
มีมติอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๖๑๐๙ มานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๓) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  และนักศึกษาที่สมควรส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓) จ านวน ๑ ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา จ านวน ๑ ราย และ
ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ การรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค (Hamburg University) 
 
สรุปเรื่อง  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้แจ้งความประสงค์ขอส่ง         
Ms. Dobrowolski Olga นั กศึ กษ าของสถาบั น ไทยศึ กษ า เอ เชี ย  และแอฟริก า คณ ะมนุ ษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้รับ Ms. Dobrowolski Olga เป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และอนุมัติการยกเว้นค่าเล่าเรียน โดยให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษารายดังกล่าว      
และให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ขออนุมัตินักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
   หลักสูตร ๗+๑ เพิ่มเติม และรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียน  

ประจ าภาคการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๗+๑ โครงการพิเศษเอเชียศึกษา ภาษาเวียดนาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ิมเติม จ านวน ๒ คน  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษา จ านวน ๒ คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๗+๑ โครงการพิเศษเอเชียศึกษา ภาษาเวียดนาม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และอนุมัติรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้ตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 

   หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร* 
๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ* ๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ* ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ 
๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ ๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล 
๘. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก ๘. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก 
๙. อาจารย์ ดร.  สิริชญา คอนกรีต ๙. อาจารย์ ดร.  สิริชญา คอนกรีต 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง 

   หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
   หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ* ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล 
๖. อาจารย์ ดร.  สิริชญา คอนกรีต ๖. อาจารย์ ดร.  สิริชญา คอนกรีต 
๗. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ* ๗. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ* 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง 
๙. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก ๙. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก 
๑๐. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ ๑๐. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับ
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็น
เวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับ
ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๑,๗๙๐ บาท (สี่หมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน 
๔๑,๗๙๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว  เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์  ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  ครั้งที่       
๑๗/๒๕๖๑   เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑  โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอทุนสนับสนุนของคณาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ 
   งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับการตอบรับให้เข้า
ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง พุทธศาสนากับการส่งเสริมการศึกษาดนตรี ไทย ณ Royal Plaza on  Scotts 
Hotel ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน      ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน  (๓๒๕ USD x ๓๐.๔๕๔๔ บาท)   เป็นเงิน      ๙,๘๙๗.๖๘  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก ๓ คืน (๕,๕๐๑.๘๕ บาท x ๓ คืน)   เป็นเงิน    ๑๖,๕๐๕.๕๕  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓ วัน (๓,๑๐๐ บาท x ๓ วัน)   เป็นเงิน      ๙,๓๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน      ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น             ๔๐,๒๐๓.๒๓  บาท 

                                                                               (สี่หม่ืนสองร้อยสามบาทย่ีสิบสามสตางค์) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
ของคณะฯ เป็นเงิน ๔๐,๒๐๓.๒๓ บาท (สี่หมื่นสองร้อยสามบาทยี่สิบสามสตางค์) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 
   และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับ
ให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Two putative confronting forces: Enhancing global English, 
maintaining Thai identity ณ เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน 
๒๕๖๓ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน    ๒๓,๘๕๕.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจา่ยไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน    ๑๑,๖๘๑.๒๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน  (๓๓๐ USD x ๓๐.๗๔ บาท)   เป็นเงิน    ๑๐,๑๔๔.๒๐  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก ๕ คืน       เป็นเงิน    ๒๘,๙๙๙.๒๐  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕ วัน (๓,๑๐๐ บาท x ๕ วัน)   เป็นเงิน    ๑๕,๕๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน      ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น             ๙๒,๖๗๙.๖๐  บาท 

                                                                 (เก้าหม่ืนสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) 
 หมายเหตุ เบิกจากคณะฯ ได้ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จงึเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความปริทัศน์ เรื่อง การจัดนิทรรศการในยุคดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์ 
   เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี41 ฉบับที่ 2  
   (ก.ค.-ธ.ค. 2562): 303-317. 
   ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวจิิตร 

ข้อ (ข) 3) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)/ 
6,000 บาท 

 

2. บทความปริทัศน์ เรื่อง บทบาทของชาวจีนทางด้านเศรษฐกิจไทย จากสมัยอยุธยา 
   จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2  
   (ก.ค.-ธ.ค. 2562): 246-262. 
 ผู้ขอรับทุน   รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 

ข้อ (ข) 3) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)/ 
6,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
12,000.00 บำท  

(หนึ่งหม่ืนสองพันบำทถ้วน)    
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๔ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักศึกษา  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๓ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ การใช้เกมเล่นตามบทบาท (Role-playing 
game : RPG) เพ่ือเป็นสื่อการสอนวัฒนธรรม
เยอรมัน 

นางสาวภูษิตา บ ารุงสุนทร 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๘๘ 

๕,๐๐๐ ๕ เดือน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จ านวน ๑ โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก 
   การประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภูมิศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันใน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ ๑๒” ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ นักศึกษำที่ได้รับรำงวัล รำงวัล เงินรำงวัล 

๑ นส.กุลภรณ์   กัลยาโพธิ์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๗๕ 
นายทศพล  เทียนชัยทัศน์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๗๘ 
นายธัญวิชญ์  เทพญา รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๘๑ 
นายพงศกร  ตุลารักษ์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๘๔ 
นายเพิ่มศักดิ์  แจ่มจ ารัส รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๘๕ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภท 
การน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ประยุกต์ 

๑,๐๐๐ บาท 

๒ นส.ฐิตาภา  แสงกล้า รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๔๙๒ 
นยณัฐดนัย  กิจเจริญ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๔๙๔ 
นส.นิตยา  พวงแก้ว รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๕๐๓ 
นส.ภารดี  ปานเทวัญ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๕๐๗ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการ
น าเสนอแบบปากเปล่า สาขา
ภูมิศาสตร์มนุษย์ 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บำท 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทั้ง ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบท่ี ๑ การก ากับมาตรฐาน   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะอักษรศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ว่าตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น  คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามและมีหลักสูตรของคณะฯ  รายงานผลการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ิมเติม จ านวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๒ 

 
๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา 
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) จ านวน 
๗ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์  

รอบครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
เพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกรอบส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปี
แรก ระหว่างวันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว และก าหนดขั้นตอนระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี 
และผู้ช่วยคณบดี  
  ๑. การประเมินอาจารย์ในภาควิชา 
   หัวหน้าภาควิชา     ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๒. การประเมินหัวหน้าภาควิชา 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๓. การประเมินรองคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๓ 

 
  ๔. การประเมินผู้ช่วยคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 

ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๑. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายัง
คณะฯ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ๒. คณาจารย์ส่ง KPIs ให้หัวหน้าภาควิชา ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๓. หัวหน้าภาควชิา/เลขานุการคณะฯ ส่ง KPI ให้คณะฯ ภายในวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๔. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ท าไว้ ภายใน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๕. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี เสนอผลการประเมินให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการด าเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดังนี้ 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาประวัติศาสตร์     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
  ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาปัจจุบันตะวันออก    กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๓. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิจัย   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาปรัชญา     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
  ๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาไทย     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาฝรั่งเศส     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๔ 

   
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา   

      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภูมิศาสตร์     กรรมการ 
      หัวหน้างานคลังและพัสดุ     กรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา 
   มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ 
  ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย   จ านวน  ๑  ชื่อ 
  ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทุกกลุ่มเชี่ยวชาญไม่เกิน ๑๔ ชื่อ และในแต่ละ
กลุ่มเชี่ยวชาญนั้นสามารถเสนอชื่อได้ ดังนี้ 
      ๒.๑ ด้านการเงิน/การจัดหารายได้  จ านวนไม่เกิน  ๓  ชื่อ 
      ๒.๒ ด้านกฎหมาย    จ านวนไม่เกิน  ๓  ชื่อ 
      ๒.๓ ด้านการศึกษา/วิชาชีพ/วิจัย  จ านวนไม่เกิน  ๔  ชื่อ 
      ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการองค์กร/  จ านวนไม่เกิน  ๔  ชื่อ 
   ทรัพยากรบุคคล/วิเทศสัมพันธ์/ 
   ดิจิทัลเทคโนโลยี ภาครัฐ/เอกชน 
      ๒.๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม   จ านวนไม่เกิน  ๓  ชื่อ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ตามจ านวนและรายชื่อดังนี้ 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก ่
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน/การจัดหารายได้ จ านวน ๒ ชื่อ ได้แก่ 
   ๑. นางดวงสมร  วรฤทธิ ์
   ๒. นางสาวนวลพรรณ  ล่ าซ า 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย จ านวน ๓ ชื่อ ได้แก่ 
   ๑. ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์ 
   ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
   ๓. นายอนุชาติ  คงมาลัย 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๕ 

 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา/วิชาชีพ/วิจัย จ านวน ๓ ชื่อ ได้แก ่
   ๑. ดร. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
   ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา  นาควัชระ 
   ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ  ปาณินท์ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการองค์กร/ทรัพยากรบุคคล/ 
วิเทศสัมพันธ์ /ดิจิทัลเทคโนโลยี ภาครัฐ/เอกชน จ านวน ๓ ชื่อ ได้แก่ 
   ๑. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
   ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย 
   ๓. นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จ านวน ๓ ชื่อ ได้แก่ 
   ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี 
   ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ 
   ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม 
  และให้เสนอประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์ 
 
สรุปเรื่อง  คณะฯ ได้รวบรวมข้อมูลค่าสอนเกินเกณฑ์ ส าหรับการพิจารณาค่าสอนเกินเกณฑ์เพ่ือก าหนดใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในอัตรา ๖๐๐ บาท ต่อชั่วโมง  โดยมีเงื่อนไขคงเดิม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์ในอัตรา ๔๐๐ บาท ต่อ
ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑. ใช้ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในทุกหลักสูตร 
  ๒. จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ าของรายวิชาที่ขอรับค่าสอนเกินเกณฑ์ 
      ๒.๑ ระดับปริญญาตรี มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ คน 
      ๒.๒ ระดับปริญญาโท มากกว่าหรือเท่ากับ ๕ คน 
      ๒.๓ ระดับปริญญาเอก มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ คน 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ  ให้ใช้การก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์ตามอัตราและเงื่อนไขข้างต้น  โดย
นับตั้งแต่คาบเรียนที่ ๑๓ เป็นต้นไป 
  นับตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เห็นชอบให้ก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์ในอัตรา ๔๐๐ บาท 
ต่อชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบการสอนในหลักสูตรมากกว่า ๑ หลักสูตร ขึ้นไป 
  ๒. อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบการสอนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ของรายวิชาที่ขอรับค่าสอน 
เกินเกณฑ์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๖ 

 
  ๓. จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ าของรายวิชาที่ขอรับค่าสอนเกินเกณฑ์  
   ๑.๑ ระดับปริญญาตรี มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ คน 
   ๑.๒ ระดับปริญญาโท มากกว่าหรือเท่ากับ ๕ คน 
   ๑.๓ ระดับปริญญาเอก มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการ 
   ในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง  คณะฯ ได้จัดท า “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตรา
ค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ...”เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตรา
ค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองกฎหมายต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๓ ฉบับ 
 
สรุปเรื่อง  คณ ะฯ ได้ จั ดท า  (ร่ าง) ป ระกาศมหาวิทยาลั ยศิลปากร เกี่ ย วกับค่ าตอบแทนของ                
คณะอักษรศาสตร์  จ านวน  ๓  ฉบับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ   ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๓ ฉบับ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองกฎหมายต่อไป 
  ทั้งนี้ ส าหรับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนในส่วนของ
คณะอักษรศาสตร์ ให้ใช้อัตราค่าสอนเกินเกณฑ์ ๖๐๐ บาท ต่อชั่วโมงตามรายละเอียดที่เสนอเพ่ือให้ครอบคลุมภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ก่อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้น าประกาศฉบับนี้มาพิจารณาแก้ไขอัตรา
ค่าสอนเกินเกณฑ์ เป็นอัตรา ๔๐๐ บาท ต่อชั่วโมง ส าหรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๗ 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งที่ประชุมฯ ว่าตามที่คณะฯ จะด าเนินการโครงการ
ซ่อมแซมฐานรากและระบบไฟฟ้าของอาคารอักษรศาสตร์ ๑ - ๓ ซึ่งจะเริ่มด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ ตามแผนก าหนดว่าจะแล้วเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๖๓  อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมที่
มีความซับซ้อนจึงคาดว่าจะแล้วเสร็จจริงในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งการด าเนินการจะต้องมีการเจาะผนังเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสายไฟเดิมและด าเนินการวางสายไฟใหม่ด้วย ดังนั้น จึงขอให้ภาควิชาแจ้งให้บุคลากรด าเนินการย้าย
สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สิ่งของที่จะไม่ด าเนินการเคลื่อนย้าย ต้องจัดเก็บไว้
บริเวณกลางห้องเท่านั้น เนื่องจากช่างต้องด าเนินงานตามผนังห้องและมุมห้อง ทั้งนี้ สิ่งของที่เก็บวางไว้กลางห้อง
นั้นช่างผู้ด าเนินงานไม่สามารถรับรองความปลอดภัยหรือความเสียหายได้ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
        นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


