
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๐/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฏ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ภาณุพนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 

๑๐ อาจารย์อันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๑๘ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๙ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๓ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
    
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 
อาจารย์พิเศษ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

รายวิชา 803285 การแสดงขั้น
พื้นฐาน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ 
ผาทอง 

รายวิชา SU112 ความสุข 
(Happiness) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กรรมการ 

 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

28 พ.ย.63 

2 ผศ.ดร.ภัธทรา 
โต๊ะบุรินทร์ 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล BTF Award 2020 ในเทศกาล
ละครกรุงเทพฯ คร้ังที่ 17 

คณะกรรมการจัดงาน
เทศกาลละครกรุงเทพฯ  

21-29 พ.ย.63 

 
วิทยากร 

 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 ผศ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ร่วมเสวนาวิชาการ "ถอดรหัส
ศรัทธา มาตาเทวี บนพื้นที่
ศักดิ์สิทธิท์ี่เปล่ียน" 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 13 พ.ย.63 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

   2 อ.ดร.ทศพล  ศรีพุ่ม ท านองเทศน์มหาชาติ : 
ความสัมพันธ์ระหวา่งวรรณศิลป์
กับคีตศิลป์ 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11 ธ.ค.63 วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม 
กรุงเทพมหานคร 

   3 อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ การเรียนการสอนค าศัพท์ภาษา
เกาหล ี

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

27 พ.ย.63 ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ศ.ดร.กรกช  
อัตตวิริยะนุภาพ 

โครงการพัฒนาระบบและ
ปรับปรุงคุณภาพวารสารไทย 
ในฐานข้อมูล Scopus คร้ังที่ 3 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 

9 ธ.ค.63 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 
สุขุมวทิ กรุงเทพ 

ไม่เบิก 

2 
3 
4 
5 
 

นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล 
น.ส.บุษกร จินต์ธนาวัฒน์ 
น.ส.วรรณา วงษ์ธง 

อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน 
 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกา้วสู่ 
The Next Normal 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) 

17-18  
พ.ค.63 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไม่เบิก 

6 อ.ดร.ทศพล ศรีพุ่ม ประชุมวิชาการเพือ่น าเสนอ
ผลงานวิจัย "วิวิธวิจัยไทย
ปริทรรศน์" 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

27 พ.ย.63 คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไม่เบิก 

7 รศ.วันชัย สีลพทัธก์ุล พิจารณาให้ความเห็นข้อสอบ
ปลายภาค สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสือ่สาร ประจ าภาค
การศึกษาที่ 3/2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2 ธ.ค.63 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ไม่เบิก 

8 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

โครงการวางและจัดท าผังเมือง
รวมเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม (ประชุมกลุ่มย่อย  
คร้ังที่ 2) 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม    26 พ.ย.63 อุทยานการอาชพี 
ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

ไม่เบิก 

9 อ.ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม น าเสนอผลงานวชิาการหัวข้อ 
"คลี-่คลาย-ญ่าย-เคลื่อน" และ
หัวข้อ "พื้นที่ความรู้ของการ
เคลื่อนย้าย : โลกออนไลน์ 
แรงงาน การพัฒนา และการ
ท่องเที่ยว" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

20-21  
พ.ย.63 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภาระสถิตย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
เพื่อน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

8-14 พ.ย.63 - 

2 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวรรณวทิัศน์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

5-23 พ.ย.63 - 

3 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2-24 พ.ย.63 - 

4 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

3-17 พ.ย.63 - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

5 รศ.วันชัย  สีลพัทธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและ
ผลงานวิจัยเพือ่น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

10-30 พ.ย.63 - 

6 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพื่อ
น าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ  จ านวน 2 เรื่อง 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

8-14 พ.ย.63 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  สรุปผลการเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลการเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การใช้ประตูคีย์การ์ด อาคาร ๓๖ ปี ห้อง Santa Lucia และพื้นที่จอดรถใต้อาคาร 
   สังคีตศิลป์ไทย 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบว่า  ตามท่ีคณะฯ ก าลังด าเนินโครงการปรับปรุงอาคาร 
อักษรศาสตร์ ๑ - ๓ นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการเก่ียวกับพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงขอแจ้งให้บุคลากรด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การใช้ประตูคีย์การ์ดที่ชั้น ๑ อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ 
- ขอความกรุณาคณาจารย์ที่มีห้องพักอาจารย์ในฝั่งตะวันตก ชั้น ๒-๓ อาคาร ๕๐ ปี  

บันทึกข้อมูลลายนิ้วมือ ระหว่างวันที่ ๗  - ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเริ่มใช้งานประตูคีย์การ์ด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 
๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
๒. การใช้ห้อง Santa Lucia (ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

- ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บันทึกข้อมูลลายนิ้วมือ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙  
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเริ่มใช้งานห้อง Santa Lucia ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะฯ จะติดประกาศ
เกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องโดยละเอียดที่ห้อง Santa Lucia 

๓. การใช้พืน้ที่จอดรถใต้อาคารสังคีตศิลป์ไทย 
- ขอความกรุณาคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรงดใช้พ้ืนที่ดังกล่าว 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑   ขออนุมัตินักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
   หลักสูตร ๓+๑ หลักสูตร ๗+๑ และรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียน ประจ าปี 

การศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าคณะฯ ได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการ
พิเศษ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๑ คน เสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 

๑. หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) 
- สาขาภาษาเกาหลี ที่ Chungbuk National University จ านวน ๗ คน 

๒. หลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษ) 
- สาขาภาษาเกาหลี ที่ Chungbuk National University จ านวน ๔ คน 
- สาขาภาษาญี่ปุ่น ที่ Tokyo Gakugei University จ านวน ๑๐ คน 

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาที่มีรายชื่อปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุมเข้าร่วมโครงการฯ และอนุมัติรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษา จ านวน ๒๑ คน เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษ) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และอนุมัติรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกขอปรับปรุงแผนการศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี 

ในหลักสูตรสาขาภาษาเอเชียตะวันออก พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ในส่วนของแผนการศึกษาของวิชาเอกภาษาเกาหลี ดังนี้ 

๑. ปรับแผนการศึกษารายวิชา ๔๔๓ ๒๐๕ การอ่านภาษาเกาหลี ๑  
จาก “ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๓” เป็น “ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒” 

๒. ปรับแผนการศึกษารายวิชา ๔๔๓ ๒๐๕ การอ่านภาษาเกาหลี ๒ 
จาก “ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๓” เป็น “ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๓” 

๓. ปรับแผนการศึกษารายวิชา ๔๔๓ ๒๑๒ อักษรจีนในภาษาเกาหลี ๑ 
จาก “ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๔” เป็น “ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๓” 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ในส่วนของแผนการศึกษาของวิชาเอกภาษาเกาหลี  ตาม
รายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๑.๓ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๑ และ ครั้งท่ี ๒) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑     จ านวน   ๑   ราย 
  ครั้งที่ ๒     จ านวน   ๑   ราย 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน   ๒   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ครั้งที่  ๑  จ านวน  
๑ ราย และ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนน จ านวน ๓ รายวิชา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี ้
  ๑. รายวิชา ๔๑๒ ๒๕๖ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเบื้องต้น ของนักศึกษาจ านวน ๒ ราย เนื่องจาก
ผู้สอนพบงานที่ส่งมาทาง Google Classroom ในภายหลัง ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่ 
๑ ๐๕๖๐๐๓๒๓ นางสาวริรัชชา แสงแตง B A 
๒ ๐๕๕๙๐๓๒๕ นางสาววรางคณา สุวรรณสิทธิ์ C+ B+ 
 
  ๒. รายวิชา  ๔๑๒ ๒๐๘  การแปลไทยเป็นอังกฤษเบื้องต้น ของนางสาวสุภชา  ภูมิภาค  
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๔๑๔ จากค่าระดับ B เป็น B+ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับคะแนน 
  ๓. รายวิชา  ๔๐๐ ๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป ของนางสาวชมพูนุท  ธีระสาร  
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๔๗๘ จากค่าระดับ C เป็น B เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนเก็บ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๕๖ 
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเบื้องต้น รายวิชา ๔๑๒ ๒๐๘ การแปลไทยเป็นอังกฤษเบื้องต้น และรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๕ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๔ ๒๒๕ – ๕๙  
   ภาษาเยอรมันธุรกิจ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๔ ๒๒๕ - ๕๙ 
ภาษาเยอรมันธุรกิจ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนางสาวอธิชา อรุณมาศ รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๐๐๔๒๖ จากค่าระดับคะแนน A เป็น B+ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับคะแนนของ
อาจารย์ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๔ ๒๒๕ - 
๕๙ ภาษาเยอรมันธุรกิจ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนางสาวอธิชา อรุณมาศ รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๐๐๔๒๖ จากค่าระดับคะแนน A เป็น B+ ต่อไปได้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๖ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนน จ านวน ๒ รายวิชา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาต้น             
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
  ๑. รายวิชา ๔๕๐ ๒๖๑-๕๙  ภาษาเวียดนามเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๑ ของนางสาวเมธาพร 
อภิสมัย รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๔๔๙ จากค่าระดับ F เป็น D เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งรายงานผ่าน
ระบบออนไลน์ 
  ๒. รายวิชา ๔๕๐ ๒๖๓ - ๕๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๓ ของนายณัฐสิทธิ์ 
กุลกรินีธรรม รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๘๘๔ จากค่าระดับ F เป็น D เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่ง
รายงานผ่านระบบออนไลน์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๖๑ - 
๕๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๑ และรายวิชา ๔๕๐ ๒๖๓ - ๕๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นส าหรับ
เอเชียศึกษา ๓ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๗ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๐ ๒๒๑ การแต่งหน้าและ 
   เครื่องแต่งกายในศิลปะการแสดง 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๐ ๒๒๑ การแต่งหน้าและ
เครื่องแต่งกายในศิลปะการแสดง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของนางสาวธุวดารา  ดีอาษา          
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๑๗ จากค่าระดับคะแนน B เป็น F เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับ
คะแนนของอาจารย์ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๐ ๒๒๑ 
การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในศิลปะการแสดง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของนางสาวธุวดารา    
ดีอาษา รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๑๗ จากค่าระดับคะแนน B เป็น F ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๘ นักศึกษาขออนุมัติกลับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง  นางสาววรางคณา บุตรล ายอง รหัสประจ าตัว ๐๕๕๖๐๔๖๐ สาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์ ประสงค์
ขอกลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นกรณีพิเศษ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางสาววรางคณา บุตรล ายอง รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๖๐๔๖๐ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นกรณีพิเศษได้   และให้เสนอ
กองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒   รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับ 
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑  อาจารย์ปรียาภรณ์  หม่ืนราช 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ปรียาภรณ์  หมื่นราช อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Development and Sustainability , Asian Institute of Technology ด้วยทุน 
RTG ทุน AIT และทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้
รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์ปรียาภรณ์  หมื่นราช ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน 
๒๐,๑๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอทุนสนับสนุนของคณาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่       
๗/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ 
ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม  และ
การสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑ 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
๑ ความเป็นผู้ชายในนวนิยาย

อาชญากรรมอังกฤษและอเมริกัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  
             คงศักดิ์ 

๓๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ 
(หกพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์     
งวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คงศักดิ์ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
          
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราจ่าย และ 

แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของ 
คณะอักษรศาสตร์ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราจ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ อัตราจ่าย  และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะ   
อักษรศาสตร์  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงิน 
   จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อจัดท าวารสาร 

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เพ่ือจัดท าวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๒ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
ค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือจัดท าวารสาร
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ นายสนั่น หวานแท้ เสนอผลการปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ 
   คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่นายสนั่น หวานแท้ ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ช านาญการ นั้น คณะกรรมการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งผลการพิจารณาโดยให้ปรับแก้ไขคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งนายสนั่น  หวานแท้  ได้ด าเนินการปรับแก้ 
“คู่มือ      การปฏิบัติงานบุคคล เรื่อง การจ้างและการดูแลลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” แล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแก้ “คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล เรื่อง การจ้าง
และการดูแลลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร”  ของนายสนั่น 
หวานแท้ ตามที่เสนอ  และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (วาระลับ) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 
 
 
    นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

   ผู้จดรายงานการประชุม 


