
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที ่๑๐ มกราคม  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีการเวียนขอ
ความเห็นชอบ จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑ เห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๒ โครงการ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.ดลวัฒน์ 
บัวประดิษฐ์ 

รายวิชา ปก.220 จริยศาสตร์เบ้ืองต้น 
และรายวิชา ปก.346/ปก.338 
สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

ภาคการศึกษาที ่ 
1/2564 

รูปแบบออนไลน์ 

2 อ.ดร.เพชรดา 
ชุนอ่อน 

รายวิชา 467301 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 3 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14 และ 21 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

3 อ.ดร.ยงยุทธ 
วิถีไตรรงค์ 

รายวิชา 521305-162 Earth System 
and Astronomy 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 และ 15 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
กรรมการ 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม กรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานพินธ์ระดับมหาบัณฑิต 
เรื่อง "ทัศนคติต่อการใช้ค าอ้างอิงถงึตนเองของเพศหญิง 
ในบริบทการสัมภาษณ์งาน" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

12 ม.ค.65 

 
วิทยากร 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

   1 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย รายวิชา 340319-162  
ภาษาและการสือ่สารดิจิทลั  
โดยบรรยายเร่ือง "Corpus 
Linguistics and Gender 
Representation in Video 
Games" 

คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

   2 ผศ.ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย โครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 อรรถวิเคราะห ์
ในมุมมองอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 

16 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หลักการเขียนเฉพาะกิจ :  
การเขียนรายงานการประชุม 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

19 ม.ค.65 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เบิก 

2 รศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการ
วางแผนและจัดท าผังเมืองรวม
เมืองนครปฐม (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) 

ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม 

6 ม.ค.65 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการน าเสนอ
บทความวชิาการ ในการประชุม
วิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21-22 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

2 อ.ดร.ยงยุทธ 
วิถีไตรรงค์ 

และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 14 

   

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โครงการ EdPEx200  

รุ่นที่ ๙ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัด
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอักษรศาสตร์ได้สมัครเข้า
ร่วมโครงการ นั้น สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการ
ประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๕  มีมติเห็นชอบให้  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  โครงการอบรมหลักสูตร “หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ 
   ผู้บริหารภาครัฐ” 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลส าหรับผู้บริหารภาครัฐ” (The Principle of PDPA for Government Executives)  ระหว่างวันที่       
๑๘ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคณะอักษรศาสตร์ มีผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลของอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้   

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

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

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

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

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

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

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาประวัติศาสตร์ เสนอแต่งตั้ งคณ ะอนุกรรมการพิ จารณ าหลักสูตร 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

  ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร  ชุตินธรานนท์   กรรมการ 
  ๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล  สัตยานุรักษ์  กรรมการ 
  ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์ กรรมการ 
  ๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล  กรรมการ 
  ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.  อาจารย์ ดร.รัชตพงษ์  มะลิทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา 
๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่น
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญาการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวด
สุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ทุนงวดสุดท้าย 
(บาท) 

๑ การแปลสัทธรรมปุณฑรีกสูตรฉบับ
พระกุมารชีพเป็นภาษาไทย 

รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  
            คุ้มภัย 

๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักศึกษา  
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่       
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  มีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑  จ านวน  ๑  โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
๑ การศึกษาภาคแสดงและส่วนขยายที่ปรากฏ

ร่วมกับค า “Pandemie” (โรคระบาด) 
และ “Covid-19” ในข่าวประชาสัมพันธ์
จากบริษัทไบออนเทค 

นายวุฒิไกร  ลาชโรจน ์
รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๑๐๔๑๘ 

๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๕๐) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ 
(ห้าพันบาทถ้วน) 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑ โครงการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ นายนันทิช  แก้วมุณี  เสนอขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา  

ระดับช านาญการ 
 
สรุปเรื่อง นายนันทิช  แก้วมุณี  ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ 
ช านาญการ ดังนี้ 
   ๑.  แบบ ก.พ.ต. ๐๑ แบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นฯ จ านวน   ๖   ชุด 
   ๒.  แบบ ก.พ.ต. ๐๒ แบบสรุปผลการประเมินฯ       จ านวน   ๖   ชุด 
   ๓.  แบบ ก.พ.ต. ๐๔ แบบรับรองจริยธรรมฯ     จ านวน   ๖   ชุด 
   ๔.  แบบ ก.พ.ต. ๐๕ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมฯ    จ านวน   ๖   ชุด 
   ๕.  ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง     จ านวน   ๖   ชุด 
        ๕.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน ๑ เรื่อง 
    นายนันทิช  แก้วมุณี.  (๒๕๖๕). คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าข้อมูลภาระงาน
อาจารย์ (Work Load) ระบบบริหารและจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม.  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
   ๖.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ก่อน    จ านวน   ๖   ชุด 

    วันยื่นขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
           ๖.๑  รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  อยู่ในระดับดี 
       ๖.๒  รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  อยู่ในระดับดี 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับช านาญการแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับช านาญการ และเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม  เสนอขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ 
   ช านาญการ 
 
สรุปเรื่อง นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม  ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ช านาญการ ดังนี้ 
   ๑.  แบบ ก.พ.ต. ๐๑ แบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นฯ จ านวน   ๖   ชุด 
   ๒.  แบบ ก.พ.ต. ๐๒ แบบสรุปผลการประเมินฯ       จ านวน   ๖   ชุด 
   ๓.  แบบ ก.พ.ต. ๐๔ แบบรับรองจริยธรรมฯ     จ านวน   ๖   ชุด 
   ๔.  แบบ ก.พ.ต. ๐๕ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมฯ    จ านวน   ๖   ชุด 
   ๕.  ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง     จ านวน   ๖   ชุด 
        ๕.๑  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน ๑ เรื่อง 
    นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม.  (๒๕๖๔). คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอบ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร .  นครปฐม.  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.  
   ๖.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ก่อน    จ านวน   ๖   ชุด 

    วันยื่นขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
           ๖.๑  รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  อยู่ในระดับดี 
       ๖.๒  รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  อยู่ในระดับดีมาก 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับช านาญการแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับช านาญการ และเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๓ นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ระดับช านาญการ 
 
สรุปเรื่อง นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับช านาญการ ดังนี้ 
   ๑.  แบบ ก.พ.ต. ๐๑ แบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นฯ จ านวน   ๖   ชุด 
   ๒.  แบบ ก.พ.ต. ๐๒ แบบสรุปผลการประเมินฯ       จ านวน   ๖   ชุด 
   ๓.  แบบ ก.พ.ต. ๐๔ แบบรับรองจริยธรรมฯ     จ านวน   ๖   ชุด 
   ๔.  แบบ ก.พ.ต. ๐๕ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมฯ    จ านวน   ๖   ชุด 
   ๕.  ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง     จ านวน   ๖   ชุด 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑ 

 
        ๕.๑  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน ๑ เรื่อง 
     นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช.  (๒๕๖๔).  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาและ
การจัดการระบบฐานข้อมูลบทความวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้วย Wordpress.  นครปฐม.  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
   ๖.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ก่อน    จ านวน   ๖   ชุด 

    วันยื่นขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
           ๖.๑  รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  อยู่ในระดับดี 
       ๖.๒  รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  อยู่ในระดับดีมาก 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับช านาญการแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช านาญการ และเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ (ร่าง) การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ รอบครึ่งปีแรก  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาเพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกรอบส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีแรก 
ระหว่างวันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และให้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว และก าหนดขั้นตอนระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี  
  ๑. การประเมินอาจารย์ในภาควิชา 
   หัวหน้าภาควิชา     ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒ 

 

  ๒. การประเมินหัวหน้าภาควิชา 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๓. การประเมินรองคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
  ๔. การประเมินผู้ช่วยคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ๑. การประเมินผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง) 
      คณบดี      ประธานกรรมการ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
 

ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๑. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายัง
คณะฯ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
  ๒. คณาจารย์ส่ง KPIs ให้หัวหน้าภาควิชา ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๓. รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ส่ง KPIs ให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๔. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ท าไว้ ภายใน
วันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๕. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี เสนอผลการประเมินให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการด าเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดังนี้ 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์    กรรมการ 
      หัวหน้างานบริหารและธุรการ     กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๓ 

 

  ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภูมิศาสตร์     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาสังคมศาสตร์     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
  ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาฝรั่งเศส     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๕. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาเยอรมัน     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
  ๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาไทย     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ รายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้ด าเนินการประมวลผลและจัดท ารายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณาจารย์ จ านวน ๑๑๗ ราย ดังนี้ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 
(คน) 

การรายงานผลงานทางวิชาการ (ปีปฏิทิน พ.ศ.๒๕๖๔) 

มี 
ผลงานทางวิชาการ 

(คน) 

ไม่มี 
ผลงานทางวิชาการ 

(คน) 

มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ไม่ครบ ๖ เดือน 
(คน) 

ปฏิบัติงาน 
ตามต าแหน่ง 

ตามข้อ ๑๙ (คน) 

อาจารย์ ๖๔ ๓๐ ๒๓ ๘ ๓ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔๕ ๒๘ ๑๖ - ๑ 
รองศาสตราจารย์ ๖ ๔ - ๑ ๑ 
ศาสตราจารย์ ๒ ๒ - - - 

รวม ๑๑๗ ๖๔ ๓๙ ๙ ๕ 
 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ การขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน 
   มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือ 

ถึงแก่กรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการส ารวจรายชื่อข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนของคณะ
อักษรศาสตร์ มีจ านวน ๔ คน ดังนี้ 
  ข้าราชการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณี  วรรณาการ 
  ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ที่ต่ออายุราชการครบ ๕ ปี) 
   ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
  ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๓.  รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล 
  ลูกจ้างประจ า 
   ๔.  นายศักดิ์ชาย  มีสง่า 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายชื่อข้าราชการ    พนักงาน  ลูกจ้างประจ า            
ที่เกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์   
ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก จ านวน ๔ ราย ได้แก่ 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณี  วรรณาการ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
  ๓.  รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล 
  ๔.  นายศักดิ์ชาย มีสง่า 
  และให้เสนอกองกลาง ส านักงานอธิการบดีต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ การเบิกจ่ายวัคซีนทางเลือก 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง ประสงค์ให้คณะฯ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอให้
พิจารณาแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายค่าวัคซีนทางเลือกที่บุคลากร      
รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน และบริษัทเอกชน 
 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะฯ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ท า
บันทึกหารือเรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการเบิกจ่ายค่าวัคซีนทางเลือกที่บุคลากร     
รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน และบริษัทเอกชน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๕ (ร่าง) ระเบียบคณะอักษรศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยองค์กรกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๔ ส่งผลให้คณะวิชาต้องด าเนินการจัดท าระเบียบว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
ประจ าคณะวิชา เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังนั้น  คณะฯ จึงจัดท า (ร่าง) ระเบียบคณะอักษรศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา               
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะอักษรศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองกฎหมาย
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๖ 

 
ภาพการประชุมออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕  
แบบออนไลน์ จริง 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี  ลิม้ประเสริฐ) 
คณบดีคณะอักษรศาสตร ์


