
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป ี คณะอักษรศาสตร ์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 

ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๔ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา ลาประชุม 
๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมฯ โดยมีการแก้ไข
ดังน้ี 
  หน้า ๖ แก้ไข จาก “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS)  รอบที่ ๓ Admission    
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปน้ีให้จัดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์  

๑. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
๒. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
๓. สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  
๔. สาขาวิชาการแสดงศึกษา  
๕. สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา” 

              เป็น “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (SU-TCAS)  รอบท่ี ๓ Admission   
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปน้ีให้จัดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์  

๑. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
๒. สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  
๓. สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา”  

 

 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  (วาระลบั) 

 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบ 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 

อาจารย์พเิศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ์ 

รายวิชา สค.237 การสังเคราะห์ใน
อุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน โดย
บรรยายเร่ือง "งานที่มีคุณค่ากับ
สถานการณ์การทํางานในสังคมไทย" 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

5 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

  รายวิชา HR316 Employee Relations 
โดยบรรยายหัวข้อเร่ือง "การพนักงาน
สัมพันธ์ในยุคดิจทิัล" 

คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

รายวิชา ปร.3295 ปรัชญาอินเดีย วิทยาลัยแสงธรรม   ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

วิทยาลัยแสงธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 
 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 อ.ดร.กฤษฎา  ธีระโกศลพงศ์ กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
การดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
สื่อเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสตามวิถีมุสลิม 
ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ หนว่ยงาน
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  

9 มี.ค.65  
เป็นต้นไป 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เร่ือง  
"นรกสวรรค์ในธรรมบรรยายของ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 พ.ค.65 

3 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 พ.ค.65  - 
8 พ.ค.68 

 
วิทยากร 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.Felix Michael Pulm 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

   

2 ศ.ดร.กรกช   อัตตวิริยะนุภาพ 
 

สําหรับผู้สอนภาษาเยอรมัน  
หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันผ่านบทเพลง : 

สมาคมครูภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

6 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

3 อ.อันนา  คือเบล 
 

Einsatz von Liedern im 
Deutschunterricht" 

   

4 อ.อาภากร  หาญนภาชีวิน     

5 อ.ดร.กฤษฎา  ธีระโกศลพงศ์ นําเสนอรายงานการศึกษา  
"การแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน คร้ังที่ 2” และรายการ
เสวนาเร่ือง “ก้าวต่อไปในการ
แก้ปัญหาค่าครองชีพและ
ยกระดับค่าจ้างสูง" 

คณะกรรมาธิการแรงงาน  
สภาผู้แทนราษฎร 

27 เม.ย.65 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น หลักส่ี 
กรุงเทพฯ 

6 อ.ดร.ทศพล  ศรีพุ่ม  ฺBuddhist Bilingualism :    
Pali-Vernacular Sermons, 
Exegesis, and Literature in 
Early Modern Thailand 

Stanford University,  
United State of America  

30 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

7 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย Doctoral Dissertation 
Seminar 40th 

English as an International 
Language (EIL) Program, 
Chulalongkorn University 

17-18  
พ.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การติดตามความก้าวหน้าการทํา
ปริญญานิพนธ์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

   
วิทยากร 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

8 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

Chairperson for Oral Live 
Session "The 7th International 
Research Conference on Social 
Science, Humanities, 
Education, And Management 
2022 entitled "New Normal 
Research Approaches to 
Conquer the Pandemic" 

Rangsit University 29 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

9 รศ.วันชัย  สีลพัทธ์กุล วิทยากรโครงการทวนสอบ  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

27 เม.ย.- 
13 พ.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ 

10 อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ การดําเนินงานของหลักสูตร 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเกาหล ีเพื่อการเทียบเคียง
ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  

19 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
      

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช ้
จ่าย 

1 อ.ดร.กฤษฎา  ธีระโกศลพงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ Civic 
Education Game Fair 2022 

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน  
ร่วมกับองค์กรภาคี 

7 พ.ค.65 โรงแรม Holiday Inn 
Sukhumvit 22 

ไม่เบิก 

  ประชุมคณะทํางานตรวจติดตาม
และประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมตามสัญญาให้ทุน
สนับสนนุกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์แบบ
เปิดรับทั่วไป ประจําปี 2563 
(งานต่อเนื่อง) 

สํานักงานกองทนุพัฒนา   
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

29 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2564 ของมูลนธิิพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย 

มูลนิธิพิพิธภัณฑแ์รงงานไทย 24 เม.ย.65 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย 

ไม่เบิก 

  ประชุมจัดทําร่างแผนพฒันางาน
สวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570) 

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ และองค์การทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) 

22 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

2 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ ประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจําปี 2565 เร่ือง "การ
ปฏิรูปคนและการพลิกโฉม
องค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง" 

ที่ประชุม ปขมท.ร่วมกับ 
สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12-13 
พ.ค.65 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไม่เบิก 

  ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ปขมท.ชุดที่ 21 คร้ังที่ 10 
(2/2565) และประชุม
คณะกรรมการ ปขมท.สมัย
สามัญ คร้ังที่ 102 (2/2565) 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) 

22-23 
เม.ย.65 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

ไม่เบิก 

3 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน  
 
 
เกณฑ์การขอตําแหน่งทาง 
วิชาการทางสารสนเทศศาสตร์ : 
ข้อควรรู้และข้อควรระวัง 

 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

3 พ.ค.65 

 
 
 
รูปแบบออนไลน์ 

 
 
 

ไม่เบิก 

4 อ.ดร.จุฑารัตน์  ชา่งทอง 

5 ผศ.บุหลัน  กุลวิจิตร 

6 อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต 

7 อ.รุ่งธิวา ขลิบเงิน 

8 ผศ.เลิศชัย  
วาสนานิกรกุลชัย 

๙ น.ส.ชวนพิศ  นาเลี้ยง อบรมผู้ใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากร 

 
 

 
 

 
สํานักดิจทิัลเทคโนโลยี 

 
 

๑๐ น.ส.บุษกร  จินตธ์นาวัฒน์ บุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 พ.ค.65 พระราชวังสนามจันทร์ ไม่เบิก 

๑๑ นางนิศารัตน์  แก้วรุ่งเรือง (SU-ERP HRM)ระบบสวัสดิการ   รูปแบบออนไลน์  

๑๒ น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช      

๑๓ นายสุรชัย  ใจด ี โครงการอบรมหลักสูตร"
Microsoft Power BI Basic

สํานักดิจทิัลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

๑๔ นายสุรเชษฐ์  จันทร์สิงขรณ ์ and Intermediate"     

๑๕ นายอุดมพร  สุวัฒนานนัท ์      

๑๖ ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย Addressing the Challenges 
of Data-Driven Learning 
through Corpus Tool 
Design : An Introduction to 
AntConc 4 

School of Languages 
and Cultures, the 
University of 
Queensland, Australia 

29 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

๑๗ อ.ดร.ปวริส  มินา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนนิการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)"  

สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

1, 22, 29 
เม.ย. และ  
6 พ.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

๑๘ อ.ดร.ปัญญา 
จันทโคต 

อบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึก 
CEFR : ลดระยะเวลาขอ 
วิทยฐานะ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

27-29 
เม.ย.65 

รูปแบบออนไลน์ เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

19 ผศ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ นําเสนอผลงานวิชาการด้านงาน
สร้างสรรค์ ชุด "ศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย ดร.ลูกทุ่ง" 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

20 อ.ดร.วีณา  วุฒิจํานงค์ สัมพันธสารกับการวิเคราะห์
งานวิจัยภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

21 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

21 อ.ดร.เสาวรส  มนต์วิเศษ      

22 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 
โออินทร์ 

ประชุมคณะทํางานโครงการ
จ้างที่ปรึกษากิจกรรมทบทวน
ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์และดําเนินงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง 
จังหวัดเลย 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

11 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

23 นายสนั่น  หวานแท้ 
 
 

อบรมหลักสูตร PDPA for 
Executives สําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักดิจทิัลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

24 น.ส.ประภาพร  ถึกกวย      

๒๕ ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

โครงการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์สําหรับอาจารย์
และนักวิจัย 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 พ.ค.65 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

๒๖ รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ประชุมสรุปผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ปีการศึกษา 2564 และ
แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ปีการศึกษา 2565 

ศูนย์บริหารการจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 มี.ค.65 ห้องประชุม 511  
อาคารศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ  

ไม่เบิก 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.นาตยา  อยู่คง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารดํารงวิชาการ  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 เม.ย. - 
 2 พ.ค.65 

- 

2 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

NIDA Journal of Language and 
Communication 

19 เม.ย.- 
18 พ.ค.65 

- 

3 ผศ.พิพัฒน ์ สุยะ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

18 เม.ย.- 
17 พ.ค.65 

- 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

4 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 เม.ย.65 รูปแบบ
ออนไลน ์

5 อ.ดร.วีณา วุฒิจํานงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9-27 พ.ค.65 - 

6 ผศ.ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

28 เม.ย.- 
 16 พ.ค.65 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 เม.ย.-  
9 พ.ค.65 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๓ รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕) 
 
สรุปเรื่อง  ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะ
อักษรศาสตร์ และยอดเงินคงเหลือในระบบ SU-ERP ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - 
มี.ค. ๖๕)  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  การเข้ารับการประเมิน EdPEx 200 รุ่นที่ ๙ : ผ่านการพิจารณาเข้าตรวจเย่ียมพื้นที่ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น (Screening) ของโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ ๙ และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ความยาว ๖๐ หน้า  เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
องค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พิจารณาให้คะแนนและลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมน้ัน สป.อว. ได้แจ้งว่า คณะ
ผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ แบบออนไลน์  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๔ และ ครั้งที่ ๕ 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังน้ี 
  ครั้งที่ ๔     จํานวน   ๒๕   ราย 
  ครั้งที่ ๕     จํานวน     ๗   ราย 
  รวมทั้งสิ้น   จํานวน   ๓๒   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ครั้งที่  ๔  จํานวน 
๒๕ ราย และครั้งที่ ๕ จํานวน ๗ ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๒ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภูมิศาสตร์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภูมิศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ จาก “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖” เป็น “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗”  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จาก “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖” เป็น “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗” 
ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ การเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ยุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์ขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) ดังน้ี 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา  นาควัชระ  อนุกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  คุณมาศ  อนุกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัต  ณ ป้อมเพชร  อนุกรรมการ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  อนุกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์   อนุกรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์  มะลิทอง   อนุกรรมการ 

  ฝ่ายเลขานุการ 
๑. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล    เลขานุการ 
๒. อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ สรุปจํานวนรายชื่ออาจารย์พิเศษที่ภาควิชาเสนอเพื่อแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ  
   ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์เสนอแต่งต้ังผู้มีความรู้ ประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ ประจําภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังน้ี 
  ภาควิชานาฏยสังคีต 

๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๔ 
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒    จํานวน ๔ รายช่ือ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑

 
  ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

๑. ระดับปริญญาโท หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑   จํานวน ๑ รายช่ือ 
  ภาควิชาภาษาไทย 

๑. ระดับปริญญาโท หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑   จํานวน ๒ รายช่ือ 
๒. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๔   จํานวน ๙ รายช่ือ 

  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๔   จํานวน ๑ รายช่ือ 

  ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๒   จํานวน ๕ รายช่ือ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ือมีความรู้ ประสบการณ์เพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์
พิเศษ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ สาขาวิชาทัศนศิลป์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๐  ๑๐๖  พื้นฐาน 
   องค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๒ 
 
สรุปเรื่อง สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๐ ๑๐๖ พ้ืนฐานองค์ประกอบ
ศิลป์และการออกแบบ ๒ ของนายนพพล พชรกูล รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๕๖๙ จาก A เป็น D เน่ืองจากผู้สอน
กรอกค่าระดับคะแนนผิดพลาด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของรายวิชา ๔๓๐ ๑๐๖ พ้ืนฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๒  ของนายนพพล 
พชรกูล  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๕๖๙ จาก A เป็น D ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๑ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒

 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงนิรางวัล 
๑. บทความ  เรื่อง  “ความเป็นพลเมืองทางการเมือง” ในโลกยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาจาํเลยในข้อหาละเมิด 
                         ม.112  
เผยแพรใ่น           วารสารสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีท่ี ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มิ.ย. 256๔)  
                         หน้า ๑๑๕-๑๔๙. 
 ผู้ขอรับทุน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา  รักยุตธิรรม 

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มท่ี 1 
6,000 บาท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๖,๐๐๐ บาท 
(หกพันบาทถ้วน) 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ จํานวน ๑ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๑ การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจําปี ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๕ 
ตามคําสั่งคณะอักษรศาสตร์ ที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ น้ัน คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้เสนอช่ือบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจําปี ๒๕๖๔ ดังน้ี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 
๒. นางสาวประภาพร   ถึกกวย   บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน  

กลุ่มพนักงานประจํา 
๓. นางเกษร  กุ้ยสุข    บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน  

กลุ่มลูกจ้างประจํา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๓

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ือบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและบุคลากรดีเด่น
สายสนับสนุน ประจําปี ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ รายช่ือ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๒ อาจารย์ ดร.พภูิ  บุษบก ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะ 

อักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงานสถาบันโลกคดีศึกษา ระยะที่ ๒ 
โครงการ “แปลงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการต่างประเทศ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ไทย-จีน” เป็นเงิน ๒,๑๑๑,๘๓๕ บาท (สองล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาท
ถ้วน) จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อย่างไรก็ตามแหล่งทุนกําหนด
ค่าธรรมเนียมของสถาบันในอัตราร้อยละ ๑๐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการ
วิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกําหนดให้จัดสรรรายได้
ค่าบริการวิชาการเป็นค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยในอัตรา ร้อยละ ๑๑ (จัดสรรให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ และ
จัดสรรให้คณะอักษรศาสตร์ร้อยละ ๗) ดังน้ัน อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก  จึงประสงค์ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม     
ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์  ลงร้อยละ ๑ เป็นเงิน ๒๑,๑๑๘.๓๕ บาท (สองหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบแปดบาท
สามสิบห้าสตางค์) เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมของสถาบันตามที่แหล่งทุนได้กําหนดไว้ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์  
ลงร้อยละ ๑ เป็นเงิน ๒๑,๑๑๘.๓๕ บาท (สองหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


