
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๔/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชมุปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร ์
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๔ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  วาสนานิกรกุลชัย รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๐ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารย์สันติชยั  ปรีชาบุญฤทธ์ิ รักษาการแทนหวัหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๔ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๖ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๓ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๔ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  แล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  (วาระลบั) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่  ๕ – ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 

สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ขอรายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่  ๕ – ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  โดยมีการเวียน   
ขอความเห็นชอบ จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

   ๑.๑ เห็นชอบ ให้รับนางสาวชญาภา  แซ่โต่น  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๕๙๓ และ
นางสาวณัฐกฤตา แซ่โต่น รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๖๐๐ กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ 
  ๒. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๒.๑ เห็นชอบ ให้เทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
จํานวน ๘ คน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 

 
ปฏบิตัริาชการ ณ ตา่งประเทศ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.นวัต  เลิศแสวงกิจ นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง 
"NAKA: Contemporary Art 
Interpretation on 
Nanthopananthasut 
Khamluang" และเข้าร่วม
กิจกรรม Art Workshop 

International Multidisciplinary 
Art Workshop and Seminar on 
"Cross Cultural Indentities :  
A Dialogue Art" 

3-9 ก.ค.65  Indian Council  
of Social Science 
Research, India 

 
อาจารย์พเิศษ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

รายวิชา 362110 English for 
Art and Design 

คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  รายวิชา 362208 English for 
Designer 

คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 
กรรมการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เร่ือง "กลุ่ม
บุญ : ความหลากหลายของความเชื่อเร่ืองบุญ
และการปรับเปลี่ยนเพื่อดํารงอยู่" 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 ก.ค.65 

2 รศ.ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7-21 มิ.ย.65 

 
วิทยากร 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 
 

2 

รศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ 
 
อ.ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ 

วิทยากรอบรมผู้แทนประเทศไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ คร้ังที่ 18 

มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

6-15 มิ.ย.65 คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   3 อ.อาภากร  หาญนภาชีวิน ภาษาเยอรมันเพือ่การสื่อสารและ
การให้ข้อมูลบนเที่ยวบิน 2 (PA2) 

บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 

8-9 ก.ย.65 ศูนย์ปฏิบัติการ 
การบินไทย สุวรรณภูมิ 

 
 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ปขมท.ชุดที่ 21  

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท) 

14-16  
ก.ค.65 

โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ไม่เบิก 

2 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

โครงการฝึกอบรมด้านการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะ
ของอาจารย์ (SUPSF) รุ่นที่ 2 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 มิ.ย.- 
1 ก.ค.65 

ศูนย์นวัตกรรม 
การศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

3 น.ส.วรรณา  วงษ์ธง พื้นฐาน Microsoft Excel กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

9 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 
 

การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา 

1 ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ํามูล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

14-28 มิ.ย.65 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

23-30 มิ.ย.65 

3 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ  
การท่องเที่ยวและกีฬา (หลักสูตรใหม่) 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 มิ.ย.65 
เป็นต้นไป 

4 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจําวารสารอักษรศาสตร์
และไทยศึกษา 

วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๓-3๐ มิ.ย.65 

5 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 12 พ.ค.- 
15 ก.ค.65 

6 อ.ดร.พิภู บุษบก ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ Journal : Humanities, Arts and Social 
Science Studies (HASSS), Silpakorn 
University 

24 พ.ค.- 
30 มิ.ย.65 

7 อ.ดร.วิมลรัตน์ 
วศินนิติวงศ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทเรียนออนไลน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2-30 มิ.ย.65 

8 ผศ.ดร.ศุภชัย 
ต๊ะวิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

20-30 มิ.ย.65 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17-30 มิ.ย.65 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม)  
 
สรุปเรื่อง นางสาวลลิดา ระนาฏศิลป์ รหัสประจําตัว ๖๕๐๕๑๐๘๖๔ ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาจาก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาพ้ืนฐาน
อักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จํานวน ๕ รายวิชา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

    
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นางสาวลลิดา ระนาฏศิลป์ รหัสประจําตัว 
๖๕๐๕๑๐๘๖๔ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ๑ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๔๑๐ ๑๐๖ อารยธรรมศึกษา และให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป ทั้งน้ี สําหรับรายวิชารหัส SU ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
  

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 

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

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (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  สําเนียงงาม ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม 
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 - 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย 

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 

 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑  
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม 
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 - 
๗. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก ๖. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
๘. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์* ๗. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์* 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย 

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา 
   นักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา        
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี  ต้ังแต่วันที่           
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘  ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่า
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  จํานวน ๓ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๓ เรื่อง ดังน้ี 
 

รายละเอียด หลกัเกณฑ์/เงนิรางวัล 
1. บทความ เรื่อง ช่ือหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น: การกระจายตัวและการจัดต้ังของ
        ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
    เผยแพรใ่น วารสารวจนะ ปีที่ 10 ฉบับ 2 (2565).: 49-71. 
    ผู้ขอรับทุน อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก (ผู้ร่วมเขียน)   

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

2,000 บาท 

2. บทความ เรือ่ง หลักฐานทางประวัติศาสตร์กับความสําคัญของเกลือสมุทรเมืองเพชรบุรี 
   สมัยรัชกาลที ่4 – หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
    เผยแพรใ่น วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที ่1  
   (ม.ค -เม.ย. 2565).: 111-113. 
 ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล 

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

3. ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ Human Body Form in Modern Art Context no.6 
   เผยแพร่ใน  3rd ASEDAS 2022 International Digital Art Exhibition จัดโดย  
    Prince of Songkla University Pattani Campus., 1th July - 30th  

    December, 2022. 
   ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ประสิทธ์ิชัย จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ 3.2 (6.1)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
18,000.00 บาท  

(หนึง่หม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ จํานวน ๓ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรนิทร ์อิทธิพงษ์ ขอรับทุนสนับสนนุการนําเสนอผลงานวิจัย 
   และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับการตอบรับให้
เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Nandopananda”- Process of Performance Rehearsal for The 
Creation of Contemporary Performing Art ณ  The University of Barcelona & Hotel Barcelona 
Condal Mar  ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพ่ือการลงทะเบียนไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 
 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด   เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่นําเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน (๓๒๐ EUR x ๓๗.๒๖๙๓)   เป็นเงิน    ๑๑,๙๒๖.๑๘  บาท 
๕. ค่าที่พัก       เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๖. ค่าเบ้ียเลี้ยง       เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 

รวมทั้งสิ้น             ๑๑,๙๒๖.๑๘  บาท 
                                                                (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยย่ีสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานท่ีจะไปนําเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การนําเสนอผลงานวิจัยให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นเงิน ๑๑,๙๒๖.๑๘  บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยย่ีสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) 
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ อาจารย์  ดร .เพชรดา   ชุน อ่อน  ขอลาออกจากตําแหน่ งหั วหน้ าภาควิชา
ประวัติศาสตร์ 

 

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน ประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ในวาระต่อไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน ลาออกได้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ และให้เสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ดังน้ี 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธ์ิ    กรรมการ 
      (รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
  ๓. อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน    กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์) 
  ๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน    เลขานุการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 

  ทั้งน้ี  ให้อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ จนกว่าการ
สรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์จะเสร็จสิ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๑ การกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรบัข้าราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศกึษา และพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์  

รอบครึ่งปีหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
เพ่ือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกรอบสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบคร่ึงปี
หลัง ระหว่างวันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
และให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว และกําหนดขั้นตอนระยะเวลาใน
การดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 
การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี  
 

  ๑. การประเมินอาจารย์ในภาควิชา 
   หัวหน้าภาควิชา     ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจํานวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๒. การประเมินหัวหนา้ภาควิชา 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจํานวน ๒ คน   กรรมการ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑

 
  ๓. การประเมินรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอช่ือในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เก่ียวข้อง    กรรมการ 
 

กําหนดขัน้ตอนระยะเวลาการดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑.  ภาควิชา/สํานักงานคณบดี เสนอช่ือแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายังคณะฯ 
ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ๒.  คณาจารย์ส่ง KPIs ให้หัวหน้าภาควิชา ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ๓.  รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ส่ง KPIs ให้คณะฯ ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๔.  ภาควิชา/สํานักงานคณบดี จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ทาํไว้ ภายในวันที่    
๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๕.  ภาควิชา/สํานักงานคณบดี ส่งผลการประเมินให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการดําเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งน้ี ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 

๑.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดังนี้ 
   ๑.๑  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา   
              คณบดี      ประธานกรรมการ 
              หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   กรรมการ 
              หัวหน้างานบริหารและธุรการ   กรรมการ 
   ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
            คณบดี      ประธานกรรมการ 
             หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์    กรรมการ 
             หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการ 
   ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายวิจัย   
            คณบดี      ประธานกรรมการ 
                หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 
              หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  กรรมการ 
   ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา  
             คณบดี      ประธานกรรมการ 
              หัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส   กรรมการ 
              หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒

 
   ๑.๕.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
               คณบดี      ประธานกรรมการ 
               หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน   กรรมการ 
               หัวหน้างานบริหารและธุรการ   กรรมการ 
   ๑.๖.  ผูช้่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
               คณบดี      ประธานกรรมการ 
                 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย    กรรมการ 
               หัวหน้างานบริการการศึกษา   กรรมการ 

๒.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๒ .๑  ผู้ อํานวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์  ผาทอง) 

             คณบดี      ประธานกรรมการ 
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
             รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาของ 
   นักศึกษาโครงการพเิศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (ฉบับนติิกรแก้ไข) 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามท่ีนิติกรเสนอให้ปรับปรุงแก้ไข 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามท่ีแก้ไข และให้เสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 

 

 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


