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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชริมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ กรรมการ 
  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน  
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๘ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารยก์ัณฑ์อเนก  จารรุักษา ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์นาตยา  อยู่คง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิตวิงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณฐัพทัธนันท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๒ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรกัษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ลาประชุม 
๓ อาจารย์สุรศักดิ ์ ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ นายนนทกร  หุน่สําราญ นักศึกษาชั้นปทีี ่๓  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
คร้ังที่  ๒๒/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ (วาระลบั) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่   ๒.๑   บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

 

อาจารย์พิเศษ 
 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.คัททิยากร  
        ศศิธรามาศ 

TRA 6342 สังคมและวัฒนธรรม
เยอรมันสําหรับ 
นักแปล 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

4-25 พ.ย.60 
(วันเสาร์) 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 
 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ หน่วยงานท่ีเชิญ 
หรือแต่งต้ัง 

ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง "กลวิธี
แปลบุรุษสรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นของไทย"

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 ธ.ค.60 

2 อ.ดร.กฤษณพงศ์  
ทัศนบรรจง 

กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคใต้ คร้ังที่ 67 กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ (ดนตรีไทย) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

19-21 ธ.ค.60 

3 อ.ธีรัช  รําแพนเพชร อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจ
กระดาษคําตอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
"โครงการสนับสนนุการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแล 
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561" 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6-7 ม.ค.61 

4 ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง  
"ผู้หญิงในนวนิยาย ห้วงรัก-เหวลึก  
ของหลวงวิจิตรวาทการ" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ โครงการพัฒนาอาจารย์ใน
สาขาวิชาดนตรีสู่การเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

19 ธ.ค.60 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

             
 ประชุม สัมมนา อบรม นาํเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี ค่าใช้ 
จ่าย 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 

อ.ดร.กณภัทร  ร่ืนภิรมย์ 
ผศ.ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล 
อ.ชฎาภรณ์  

จันทร์ประเสริฐ 
อ.ชุติมา  อารียะธนวัลย์ 
น.ส.ประภาพร  ถึกกวย 
อ.รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล 
อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ 
อ.สุรศักดิ์  ประดับถ้อย 
อ.หทัยวรรณ  

เจียมกีรติกานนท ์
อ.ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล 
ผศ.อภิวัฒน์  คุ้มภัย 
อ.อรษา  สิทธิโชติอนันต ์
 

 
 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอกําหนดตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
 
 
19 ธ.ค.60 

 
 
 
ห้องประชุม ชั้น 8 
อาคาร 50 ปี 

 
 
 
ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี ค่าใช้ 
จ่าย 

13 อ.นาตยา อยู่คง การเมืองคนดี : ความคิด ปฏิบัติ 
และอัตลักษณ์การเมืองของ
ผู้สนับสนุน ขบวนการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 ธ.ค.60 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

ไม่เบิก 

14 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด  
ภูมิโคกรักษ์ 

ประชุมวิชาการเร่ือง "ภูมิศาสตร์
ตามศาสตร์พระราชา" 

สมาคมภูมิศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 

27-29  
ธ.ค.60 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

เบิก 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

Graduate Program in English 
as an International Language, 
Chulalongkorn University 

26-27 ธ.ค.60 Chulalongkorn 
University 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา  
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
รายงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 30 พ.ย.60  
เป็นต้นไป 

- 

3 อ.ดร.รัชฎาพร  
 ฤทธิจันทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

7-20 ธ.ค.60 - 

4 ผศ.ดร.อภิเศก  
 ป้ันสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

มหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรี 24 พ.ย.- 
22 พ.ย.60 

- 

  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒   ผลการคัดเลือกนักเรียนทุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามโครงการพระราชทาน 
   ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ 
  
สรุปเรื่อง ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก่
นักศึกษาชาวกัมพูชา ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาภาษาไทย จํานวน ๓ ทุน 
และภาควิชาประวัติศาสตร์ จํานวน ๒ ทุน รวมท้ังสิ้น ๕ ทุน น้ัน บัดน้ี คณะฯ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
ทุนดังกล่าว ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังน้ี 
 
 
 
      



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 

ลําดับ
ที่ ภาควิชา สาขาวิชา จํานวนรับ

ผู้เขา้รบัการ
สอบ

สัมภาษณ ์

ผู้ผา่นการ
สอบ

สัมภาษณ ์
1 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ๒ ๑ ๐ 
2 ภาษาไทย ภาษาไทย ๑ ๐ ๐ 

ภาษาไทย ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ๒ ๐ ๐ 
รวม ๕ ๑ ๐ 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ   
 
ระเบยีบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑   นักศึกษากระทําผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ ในรายวิชา ๐๘๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 
   ในชีวิตประจําวัน (วาระลับ) 
  
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
   (ขอถอนเรื่อง) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน 

  
สรุปเรื่อง ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ดํารงตําแหน่ง
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน  ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  น้ัน  บัดน้ีได้เวลาอันสมควรที่
ภาควิชาภาษาเยอรมันจะสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ แล้ว  ที่ประชุมภาควิชาภาษาเยอรมันเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๐  ได้ยืนยันให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  เป็นผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาเยอรมันใน
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน และให้อาจารย์อันนา คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา
ภาษาเยอรมันต้ังแต่วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันชุด
เดิม และให้อาจารย์อันนา คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันต้ังแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
จนกว่าการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันจะเสร็จสิ้น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔  ภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนนุให้แก่นักศึกษาท่ีได้รบั 
   รางวัลจากการประกวด/แขง่ขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ นายอธิบดี  ชลสกุล
ถาวร รหัสประจําตัว  ๐๕๕๙๐๔๑๖  ซึ่งชนะเลิศการประกวดภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่  ๑๒  จัดโดย
มูลนิธิร่มฉัตร  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นายอธิบดี  ชลสกุล
ถาวร รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๑๖ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะ
อักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕ โครงการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์จะจัด “โครงการเสวนาวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และประสงค์ของดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกรายวิชาที่คณะ
อักษรศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเสวนาวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 
๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือของด
การเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖ ภาควิชาสังคมศาสตร์  ขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๔๓๕ ๓๐๑ ทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยอนุญาตให้ นางสาวกรรณิการ มะโนแสง รหัสประจําตัว 
๐๕๕๘๐๐๑๑ ลงทะเบียนได้เพียงคนเดียว ทั้งน้ี อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ดังกล่าวไม่ประสงค์เบิกค่าสอนเกินเกณฑ์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๓๕ ๓๐๑ ทฤษฎีและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗ National Cheng Kung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ขอทํา 
   ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ด้วย National Cheng Kung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)  ได้เสนอขอทํา
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการจึงได้
เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือมาให้พิจารณา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National 
Cheng Kung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๘ ภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก  ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๔๔๒ ๒๐๗  วรรณกรรมจีน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยอนุญาตให้ นางสาวชนินาถ  สุขเกษม รหัสประจําตัว ๐๕๕๗๐๐๗๔ 
ลงทะเบียนได้เพียงคนเดียว ทั้งน้ี อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิติวงศ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวไม่ประสงค์นับ
หน่วยกิตเพ่ือเบิกค่าสอนเกินเกณฑ์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๔๒ ๒๐๗ วรรณกรรมจีน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๙ ภาควิชานาฏยสังคีต  ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวเพ็ญประภา  ประคุณหังสิต รหัสประจําตัว ๐๔๖๐๐๐๔๐  
จากค่าระดับคะแนน D เป็น A เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนเก็บลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ 
ดนตรีวิจักษ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวเพ็ญประภา  ประคุณหังสิต รหัสประจําตัว 
๐๔๖๐๐๐๔๐ จากค่าระดับคะแนน D เป็น A ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๐ ภาควิชาภาษาไทย ขอแก้ไขค่าระดับรายวิชา ๔๑๑ ๑๐๒ พืน้ฐานวรรณคดีไทย 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๑ ๑๐๒ พื้นฐานวรรณคดี
ไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวดรัณ  ปิติพัฒน์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๑๒๒ จากค่า
ระดับคะแนน D+ เป็น C+  เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนรายงานย่อย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๑ ๑๐๒ 
พ้ืนฐานวรรณคดีไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวดรัณ  ปิติพัฒน์ รหัสประจําตัว 
๐๕๕๙๐๑๒๒ จากค่าระดับคะแนน D+ เป็น C+ ต่อไปได้ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๑ การปรบัเกณฑ์การคํานวณค่าสอนเกินเกณฑ์ของคณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอวิธีการปรับลดค่าใช้จ่ายค่าสอนเกินเกณฑ์ให้
เป็นไปตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  เกณฑ์ที่ ๑  ลดค่าสอนเกินเกณฑ์ จาก ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท เหลือ ช่ัวโมงละ ๕๐๐ บาท 
  เกณฑ์ที่ ๒  นับภาระงานสอน ๑๕ สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับเกณฑ์การคํานวณค่าสอนเกินเกณฑ์ของคณะ
อักษรศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่ ๒  และให้นับภาระงานสอน ๑๕ สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา และให้เริ่มใช้เกณฑ์น้ีใน   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  ส่วนในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้นับภาระงานสอนเพียง ๑๖ 
สัปดาห์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๒ (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสมัฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลักของ 

หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง คณะทํางานกําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลักของหัวหน้าภาควิชาและ
บุคลากรสายวิชาการ ได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลักของหัวหน้า
ภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะทํางานกําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้าน
ตัวช้ีวัดผลงานหลักของหัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ นํา (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน
ด้านตัวช้ีวัดผลงานหลักของหัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ กลับไปทบทวนการปรับค่านํ้าหนักในส่วน
ต่าง ๆ  และเห็นชอบในหลักการของการแบ่งเป็นอาจารย์สายการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์สายวิจัย  โดย
กําหนดให้แต่ละภาควิชามีสัดส่วนอาจารย์สายวิจัยต่อการจัดการเรียนการสอนไม่เกินร้อยละ ๗๐ : ๓๐ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐ น. 
 
  

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


