
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารยอ์ันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารยธ์ีรัช  ราํแพนเพชร หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์นาตยา  อยู่คง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิตวิงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์สุรศักดิ ์ ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณฐัพทัธนันท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรกัษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 -   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ (วาระลบั) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ หน่วยงานท่ีเชิญ 
หรือแต่งต้ัง 

ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 อ.ดร.กฤษณพงศ์  
ทัศนบรรจง 

กรรมการฝึกซ้อมดนตรีไทยและควบคุมการ
ฝึกซ้อมวงมหาดุริยางค์สถาบันอุดมศึกษา 75 
สถาบัน ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาคร้ังที่ 43  

มหาวิทยาลัยพะเยา 18-23 ม.ค.61 

2 ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง 
"ลักษณะเด่นของงานเขียนสารคดีท่องเที่ยว  
ช่วงปี 2554-2558 : กรณีศึกษาสารคดี 
ท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่น" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 ม.ค.61 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 
2 
3 

น.ส.กาญจนา  ชยัจินดา 
นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล 
นางมัณฑนา  น้อยพิทักษ ์
 

บรรยายและสาธิตการทําอาหารไทย
ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
จากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและ
กิจการต่างประเทศ 

คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 ม.ค.61 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 
5 

อ.ธีรัช  รําแพนเพชร 
อ.ดร.สมปรารถนา รัตนกุล 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ IELTS 
สําหรับนักศึกษา พสวท.  
คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14 ม.ค.-11 
ก.พ.61 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม การเขียนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ 

สถาบันการศึกษานานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

19 ม.ค.61 สถาบันการศึกษานานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

7 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ การค้าและการเมืองอยุธยาใน 
"สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา"  

สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

18 ม.ค.61 สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี ค่าใช้
จ่าย

 
1 
2 

 
อ.จิราวรรณ  เกียรติโพธา 
อ.ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล 

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินปี
การศึกษา 2560 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

12 ม.ค.61 อาคาร 36 ปี  
คณะอักษรศาสตร์ 

ไม่เบิก

2 น.ส.ชุลีพรรณ  
เคารพธรรม 

ซักซ้อมความเข้าใจในการกรอก
ข้อมูลในฐานข้อมูลวิจัยและ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 ม.ค.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก

3 อ.นวัต  เลิศแสวงกิจ ร่วมกิจกรรม "ตามรอยฝาย...
สบายใจ๋ กับ SCG รักษ์น้ําเพื่อ
อนาคต” 

เอสซีจ ี 26-27  
ธ.ค.60 

ชุมชนบ้านสาแพะ  
อําเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดลําปาง 

ไม่เบิก

4 ศ.ดร.บุษบา  
กนกศิลปธรรม 

ประชุมวิชาการประจําปี "นักวิจัย
รุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว."

สํานักงานกองทนุ 
สนับสนนุการวิจัย 

10-12  
ม.ค.61 

โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอําบีช รีสอร์ท  
จังหวัดเพชรบุรี 

ไม่เบิก

5 ผศ.ดร.บูลย์จีรา  
ชิรเวทย์ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโครงการ 
Doctoral Dissertation 
Seminar 

English as an 
International Language 
Program, Chulalongkorn 
University 

27 ธ.ค.60 Chulalongkorn 
University 

ไม่เบิก

6 อ.ปัณณทัต  โพธิเวชกุล เวิร์คช็อป คลาส "อบอุ่นละมุน
ด้วยสีไม้" 

Olive Creative 
Laboratory 

14 ม.ค.61 Olive Creative 
Laboratory กรุงเทพฯ

เบิก 

7 อ.ดร.ภูรดา  เซ่ียงจ๊ง ประชุมพิจารณามูลค่างาน
คงเหลืองานปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ ในฐานะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจนี 

กองคลัง  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

15 ธ.ค.60 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วังท่าพระ 

ไม่เบิก



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี ค่าใช้
จ่าย

8 ผศ.วันชัย  สีลพทัธ์กุล ประชุมพิจารณาผลคะแนนสอบ
ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 
1/2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสาร  

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  

12 ม.ค.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  

ไม่เบิก

9 ผศ.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว ประชุมคณะกรรมการการตัดสิน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก คร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระดนตรี 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครนายก 

3 ม.ค.61 มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร- 
วิโรฒ อําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

ไม่เบิก

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.คมสัน  
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย Agricultural Journal, Czech 
Academy of Agricultural 
Science  

8 ม.ค.61  
เป็นต้นไป 

- 

2 อ.ดร.จุฑารัตน์  
ช่างทอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 ธ.ค.60-
10 ม.ค.61 

- 

3 อ.ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Corpus Linguistics and 
Linguistics Theory, University 
of Florida 

9-30 
ม.ค.61 

- 

4 ศ.ดร.บุษบา  
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย
เร่ือง "The Development of 
Vocabulary Learning Model 
Based on the Cognitive 
Theory of Multimedia 
Learning" 

English as an International 
Language Program, 
Chulalongkorn University 

24 ต.ค.60 - 
4 ม.ค.61 

- 

5 ผศ.ดร.บูลย์จีรา  
ชิรเวทย์ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

20 ธ.ค.60 - 
5 ม.ค.61 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ธ.ค.60 - 
5 ม.ค.61 

- 

6 อ.ดร.ปัญญา  
จันทโคต 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 ธ.ค.60- 
9 ม.ค.61 

- 

7 อ.ดร.ปัทมา  
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 ธ.ค.60- 
9 ม.ค.61 

- 

8 ผศ.มุจรินทร์  
อิทธิพงษ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 
2561 จํานวน 2 โครงการ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

26 ธ.ค.60- 
9 ม.ค.61 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

9 ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการทวนสอบ
ภาควิชาภาษาตะวันออก  
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2560 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 ม.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

10 ผศ.ดร.สุมาลี  
ลิ้มประเสริฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการซ่ึง
สมควรได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต 
สกว.ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สํานักงานกองทนุสนับสนนุ 
การวิจัย 

27 พ.ย.60 - 
5 ม.ค.61 

- 

11 รศ.ดร.อุบล เทศทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

19 ธ.ค.60  
เป็นต้นไป 

- 

  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่   ๒.๒ ผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต  ได้เสนอผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  น้ัน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๐  และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐  เมือ่วันที่  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๐  ได้
พิจารณาแล้ว  เห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี  ได้มาตรฐานที่สมควรกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ    จึงมีมติอนุมัติให้อาจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง  ต้ังแต่วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดําเนินการให้เป็นไป 
   ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติให้ประกาศรายช่ือหลักสูตรที่ไม่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ ๑ เป็นเวลา 
๒ ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓.๑   นักศึกษากระทําผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ ในรายวิชา ๐๘๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 
   ในชีวิตประจําวัน (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (ฉบับปรับปรุง)  
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติให้คณะทํางานกําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก นํา 
(ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก ไปทบทวนน้ัน คณะทํางานฯ ได้พิจารณาทบทวน
ในประเด็นสัดส่วนภาระงานของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดปัจจัย
วัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะทํางานกําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้าน
ตัวช้ีวัดผลงานหลัก นํา จัดทํา (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก กลับไปทบทวน 
และมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ รายงานผลการดําเนินการสอบประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบ คณะอักษรศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานสอบประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ – 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการดําเนินงานสอบประจําภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งน้ี ในการดําเนินการสอบคร้ังต่อไปขอให้จัดอาจารย์
ประจําคณะอักษรศาสตร์เป็นกรรมการคุมสอบคู่กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และให้แจ้งระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติ
ในการคุมสอบให้กับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มาจากต่างคณะวิชาได้ทราบด้วย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชยั  ต๊ะวิชัย  รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนนุ 
   การศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย  อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนสว่นตัว   
เป็นเวลา  ๓  ปี ต้ังแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ได้รายงานผลการศึกษาและ
และประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นเงิน  
๒๓,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการและวิจัย กรณีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓  อาจารย์ปวรสิ  มินา  รายงานผลการศึกษาและขอรับทนุสนับสนนุการศึกษา   

ระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ปวริส  มินา  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนสว่นตัว   
เป็นเวลา  ๓  ปี  ต้ังแต่วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนคา่ลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นเงิน  
๓๑,๐๐๐  บาท (สามหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ 
อาจารย์ปวริส มินา ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการและวิจัย กรณีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔ อาจารย์ชฎาภรณ์  จันทรป์ระเสริฐ รายงานผลการศึกษาและขอรับทนุสนับสนนุ 
   การศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ 
อาจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการและวิจัย กรณีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕  การสรรหาคณะกรรมการประจําคณะฯ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําในคณะฯ 
 แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  
สรุปเรื่อง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๒๖๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําใน
คณะ แทนตําแหน่งที่ว่าง และให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการตามความในประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทํารายละเอียดการดําเนินการสรรหาแล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายละเอียดการดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําในคณะ แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ ขออนุมัติการจัดทําเอกสารประกอบการสอน  

รายวิชา ๔๓๒ ๒๑๙ วัสดุและเครื่องมือทางทัศนศิลป์ 
 

   ( ขอถอนเรื่อง ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๘ การจัดการ 
   สถาบันบริการสารสนเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๘ การจัดการ
สถาบันบริการสารสนเทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักศึกษาจํานวน  ๓  ราย  เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดในการบันทึกคา่ระดับคะแนน  ดังน้ี 
 

ลําดับ 
ที่ 

รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล ค่าระดับคะแนน
เดิม 

ค่าระดับคะแนน
ใหม่ 

1 ๐๕๕๗๐๒๒๘ นายพนธกร  เรืองรัตน์      D+ C 
2 ๐๕๕๗๐๓๐๘ นายวงษรุจ  ปาลวัฒน์      C+ B 
๓ ๐๕๕๗๐๕๑๐ นางสาวโศจิรัตน์  วัฒนกุลโชคชัย   B+ A 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๘ 
การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักศึกษาทั้ง ๓ ราย ตาม
รายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๘   อาจารย์กณภัทร  รื่นภิรมย์  ขอรับการสนับสนนุการจัดทําเอกสารประกอบการสอน   
 

   ( ขอถอนเรื่อง ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอเปิดกลุ่มรายวิชา ๐๘๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิต 
   ประจําวัน 
 

   ( ขอถอนเรื่อง ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๐  แผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชนจ์ากการบริการวิชาการและแผนการ 

ทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เสนอ (ร่าง) แผนบริการวิชาการและการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
และ (ร่าง) แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ แผนการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตามรายละเอียด   
ที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๑  ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาต้น   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ครั้งที่  ๑) 
 

สรุปเรื่อง กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรกําหนด  และนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ครั้งที ่๑)  
จํานวน  ๑๓  ราย  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๐
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษาจํานวน  ๑๓  ราย  และ
ให้เสนอกองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๒ ผลการประเมินการสอนและเอกสารคําสอนของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  นิโครธานนท์  (วาระลบั) 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๓ ผลการประเมินการสอนและเอกสารคําสอนของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นพิัทธส์ุขกิจ  (วาระลับ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔  การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา 
   สังคมศาสตร์  (วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่   ๔.๑๕ อาจารย์ณภัทร  ชินวงศ์  ขอรับทุนสนบัสนุนการนาํเสนอผลงานวิจัยและงาน 
           สร้างสรรคใ์นต่างประเทศ  

 

สรุปเรื่อง อาจารย์ณภัทร  ชินวงศ์  อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Themes in the Comic ‘Peanuts’ in Year 2012 ณ The UNLV Student Union 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ  ช้ันประหยัด   เป็นเงิน      ๕๗,๗๔๘.๘๗    บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างท่ีพัก-สนามบินในประเทศ (เหมาจ่ายไม่เกิน)    ”         ๑,๕๐๐.๐๐    บาท 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ – ท่ีพักในต่างประเทศ/  ”         ๑,๕๐๐.๐๐    บาท 

สถานท่ีนําเสนอผลงาน  
๔. ค่าลงทะเบียน (๔๓๕ ดอลลาห์สหรัฐ)        ”      ๑๓,๙๗๒.๒๐    บาท 

 ๕.  ค่าที่พัก (๖ วัน)             ”      ๑๙,๑๕๘.๐๐    บาท 
 ๖.  ค่าเบ้ียเลี้ยง (๒,๑๐๐ บาท × ๖ วัน)           ”      ๑๒,๖๐๐.๐๐    บาท 
 ๗.  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง                      ”             ๐๐.๐๐    บาท      
 ๘.  ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)        ”             ๐๐.๐๐    บาท 
 ๙.  ค่าประกันภัยการเดินทาง         ”            ๙๕๙.๐๐    บาท 
 

         รวมทั้งสิ้น    ๑๐๗,๔๓๘.๐๗   บาท 
                 (หน่ึงแสนเจ็ดพันสี่รอ้ยสามสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนําเสนอแล้วอาจารย์ณภัทร  ชินวงศ์  มีสิทธิ
ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการ
เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ  ตามข้อ ๗.๕  ในกลุ่มทวีปอเมริกา ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จึงมีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของคณะฯ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๑

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๖ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๗  

การพูดและการฟัง ๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๗ การพูด
และการฟัง ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวศุภศศิน โกศลศรีวิวัฒน์ รหัสประจําตัว 
๐๕๕๘๐๗๐๔ จากค่าระดับคะแนน C เป็น B  เน่ืองจากการบันทึกคะแนนของนักศึกษาผิดพลาด  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๗ 
การพูดและการฟัง ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวศุภศศิน โกศลศรีวิวัฒน์ รหัสประจําตัว 
๐๕๕๘๐๗๐๔ จากค่าระดับคะแนน C เป็น B ต่อไปได้  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ รายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูน 
   ความรู้ทางวิชาการ ครั้งสุดท้าย 
 
สรุปเรื่อง  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ ได้รับอนุญาตให้ลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เพ่ือเขียนตําราสําหรับการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์การพัฒนา มีกําหนดระยะเวลา ๑ ปี 
ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ น้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าในการลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งสุดท้าย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๘ รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ระดับหลักสูตรประจําภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง  งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖ หลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๒

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๙ การเขา้ร่วมเป็นเกียรติงานอายุวัฒนมงคล ศาสตราจารย์เกียรติคณุ 

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
 
สรุปเรื่อง  มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)  และสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาจะจัดงานอายุวัฒนมงคล  เน่ืองในโอกาสท่ีศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรอีรุณ มีอายุครบ ๘๐ ปี ในวันจันทร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑ ในการน้ี มหาวิทยาลัย
ขอรับเงินบริจาคตามศรัทธาให้แก่มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   ตามความประสงค์ของ ศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรอีรุณ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานกุารมูลนิธิฯ เพ่ือนําขึ้นทูลเกลา้ฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรบัเป็นทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้คณะฯ ร่วมบรจิาคเงินให้แก่มลูนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
  

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


