
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๖ อาจารย ์ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควชิาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารยอ์ันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์นาตยา  อยู่คง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์สุรศักดิ ์ ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณฐัพทัธนันท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรกัษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาออก 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๔ อาจารยธ์ีรัช  ราํแพนเพชร หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ลาประชุม 
๕ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิตวิงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 -   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
  

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 อ.ณภัทร  ชินวงศ์ ประชุมและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการเร่ือง “The Themes in 
the Comic ‘Peanuts’ in Year 
2012” 

International Conference 
for Academic Disciplines 

12-16 มี.ค.61 The UNLV Student 
Union  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 
อาจารย์พิเศษ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.คมกฤช 
อุ่ยเต็กเค่ง 

อศ.330 จริยศาสตร์และปรัชญา
สังคม บรรยายเร่ือง "จักรวาล
วิทยาพุทธ-ฮินดู” 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

25 มี.ค.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 อ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

466 480 การพัฒนานวัตกรรม
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน
ท้องถ่ิน บรรยายเร่ือง "English 
for Occupational Purposes 
Research and Training" 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 มี.ค.61 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 อ.พิพัฒน ์ สุยะ - 613 482-55 Ethics for 
Professional Biotechnology 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่  
2/2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  - 082102 มนษุย์กับการ
สร้างสรรค์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 มี.ค.61 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กรรมการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ หน่วยงานท่ีเชิญ 
หรือแต่งต้ัง 

ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

  1 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง "ปัญหาเยาวชน
และปัญหาสังคมในวรรณกรรมเยาวชนไทย 
ร่วมสมัย" 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 มี.ค.61 

 
วิทยากร 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.ดร.คัททิยากร 
ศศิธรามาศ 

ระบอบนาซีกับการเมืองไทย 
ในระบบพิบูลสงคราม 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 มี.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

   2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

วิทยากรดําเนินการอภิปราย
เร่ือง "การเสนอผลงานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาของศูนย์ 
พุทธศาสน์ศึกษา" 

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 มี.ค.61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   3 ผศ.ณัฐพล 
อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ 

วิทยากรร่วมอภิปรายเร่ือง 
"ประวัติศาสตร์ล้านนา" 

สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 มี.ค.61 สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   4 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

โครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ 
คร้ังที่ 3 : "ศาสตร์บูรณาการ
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน" 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

29 มี.ค.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี ค่าใช้
จ่าย

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
๘ 

 

อ.Ahsil  NOH 
อ.Nam  Joon MIN 
อ.Sang  Hwa KWON 
อ.ชุติมา  อารียะธนวัลย์ 
อ.ทศพร  เพ่งด ี
อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ 
อ.สุมาลี  สนูจันทร์ 
อ.อรษา  สิทธิโชติอนันต ์
 

 
 
แลกเปลี่ยน-เรียน-รู้กลยุทธ์และ
วิธีการสอนภาษาเกาหล ี
ในประเทศไทย 

 
 
คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
29-31  

มี.ค.61 

 
 
บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
เบิก  

๙ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.
สมัยสามัญ คร้ังที่ 38 (2/2561)

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจา้ง
มหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

24-25  
มี.ค.61 

มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่เบิก

๑๐ น.ส.จารุกานต์ 
เปรมประสิทธ์ิ 

 

คลายปัญหาการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย 

23-24  
มี.ค.61 

แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
กรุงเทพฯ 

เบิก  

1๑ ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นและ
เสนอมุมมองใน track 1 
ศิลปะการแสดงกับการสร้างสังคม
สุขภาวะ 

คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

21-22  
มี.ค.61 

คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ไม่เบิก

1๒ รศ.ระเบียบ  สุภวิรี ประชุมระดมความคิดเห็นของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

23 มี.ค.61 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค
ฟอร่ัม เมืองทองธานี 
อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 

ไม่เบิก

1๓ อ.ดร.วิมลรัตน์ 
วศินนิติวงศ์ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบข้อสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4 เม.ย.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

ไม่เบิก

1๔ อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

การเขียนบทละครเวทีและละคร
โทรทัศน์ข้ันพื้นฐาน 

Dreambox Action 
Studio 

3-31 มี.ค.61 
(วันเสาร์) 

Dreambox Action 
Studio 

ไม่เบิก

1๕ อ.ดร.สิรินาถ 
ศิริรัตน์ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบข้อสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560 

คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27-28  
มี.ค.61 

คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์ 
มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

ไม่เบิก

1๖ ผศ.อภิวัฒน์  คุ้มภัย ภาษาฮินดีข้ันพืน้ฐาน 1 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

27-31  
มี.ค.61 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบิก  

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความก้าวหน้ารายงาน
วิจัย จํานวน 4 เร่ือง 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12-28 มี.ค.61 - 

  2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยเร่ือง 
"Using Activity-based Learning to 
Develop English Speaking Ability of 
Primary Three Students" 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 มี.ค.61 
เป็นต้นไป 

- 

  3 อ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5-19 มี.ค.61 - 

  4 อ.พิพัฒน ์
สุยะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ 
จํานวน 2 เร่ือง 

วารสารสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย 

7-21 มี.ค.61 - 

  5 ผศ.ดร.ศศิกานต์ 
คงศักดิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยเร่ือง 
"Using Activity-based Learning to 
Develop English Speaking Ability of 
Primary Three Students" 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 มี.ค.61 
เป็นต้นไป 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๒ การรับนักศึกษาตามโครงการ “ทุนอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาจังหวัดชายแดน 
                             ภาคใต้” ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  (กลุม่ที่ ๑) 
 

สรุปเรื่อง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กลุ่มที่ 
๑) โดยการอนุเคราะห์ที่น่ังเข้าศึกษา พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ทั้งน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะฯ 
ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวจํานวน  ๒  ทุน  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะฯ จึงให้
ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวจํานวน ๒ ทุน ตามแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๓   รายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของอาจารย์ณภัทร ชินวงศ์  
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ณภัทร ชินวงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รายงานผลการเดินทางไปเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรื่อง Themes in the comic ‘Peanuts’ in year 2012 ในการประชุมทาง
วิชาการ IJASS : International Journal of Arts and Sciences ณ  เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑  การเทียบรายวิชาหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ กับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง  ตามท่ีคณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ กับ หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงเทียบรายวิชาของทั้งสองหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบรายวิชาของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ.๒๕๕๙ กับ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒  การประเมินการบรหิารของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหนา้ส่วนงาน  
   (คณบดี) 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี โดยให้
คณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณาแบบสอบถามการประเมินการบริหารของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (ปค.๔) และแบบรายงานความเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนส่วนงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน (แบบ ปค.๕) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินดังน้ี 
  การประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบ ปค.๔) 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
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ข้อ ข้อคําถาม ระดับความสาํเร็จ/ การปฏิบติั/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ค่าเฉลี่ย 

๑ การกําหนดทิศทาง ได้แก่ วิสยัทัศน์ 
ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการ
ดําเนินการที่คาดหวังของคณะโดยคํานึงถึง
ผู้รับบริการอย่างครอบคลุม 

๑ 
(๕.๐) 

๗ 
(๓๕.๐) 

๙ 
(๔๕.๐) 

๓ 
(๑๕.๐) 

- - ๓.๓๐ 

๒ การสื่อสาร ถ่ายทอด และสรา้งความเข้าใจ
ทิศทางขององค์กรให้ผู้บรหิาร และ
ประชาคมได้เข้าใจอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

๑ 
(๕.๐) 

๖ 
(๓๐.๐) 

๘ 
(๔๐.๐) 

๔ 
(๒๐.๐) 

- ๑ 
(๕.๐) 

๓.๒๑ 

๓ การสร้างบรรยากาศที่ดี เพ่ือสร้างความ
ผูกพันร่วมมือทั่วทั้งองค์กร รวมท้ังสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย 

๒ 
(๑๐.๐) 

๗ 
(๓๕.๐) 

๘ 
(๔๐.๐) 

๓ 
(๑๕.๐) 

- - ๓.๔๐ 

๔ การกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และนําไป
ปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมทั้งการ
รายงานให้บุคลากรทราบ 

๓ 
(๑๕.๐) 

๙ 
(๔๕.๐) 

๖ 
(๓๐.๐) 

๒ 
(๑๐.๐) 

- - ๓.๖๕ 

๕ การรับฟังความต้องการ และข้อมูลอ่ืนๆ
ของผู้รับบริการ และผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียที่
เหมาะสม และใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

๔ 
(๒๐.๐) 

๕ 
(๒๕.๐) 

๘ 
(๔๐.๐) 

๓ 
(๑๕.๐) 

- - ๓.๕๐ 

๖ การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นอย่างมีประสิทธิผล และ
ทันท่วงที รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

๔ 
(๒๐.๐) 

๓ 
(๑๕.๐) 

๙ 
(๔๕.๐) 

๔ 
(๒๐.๐) 

- - ๓.๓๕ 

๗ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วนใน
ทุกองค์ประกอบ 

๔ 
(๒๐.๐) 

๑๕ 
(๗๕.๐)

- ๑ 
(๕.๐) 

- - ๔.๑๕ 

๘ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 
และการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม และครบถ้วน 

๕ 
(๒๕.๐) 

๑๑ 
(๕๕.๐) 

๒ 
(๑๐.๐) 

๒ 
(๑๐.๐) 

- - ๓.๙๕ 

๙ ระบบในการสือ่สารกับนักศึกษา บุคลากร
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน รวมทั้ง
สาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่าง
เหมาะสม 

๕ 
(๒๕.๐) 

๖ 
(๓๐.๐) 

๑๑ 
(๕๕.๐) 

๒ 
(๑๐.๐) 

- - ๓.๓๐ 

๑๐ การสนับสนุน และสร้างแรงจงูใจ ความ
ผาสุก และความผูกพันเพ่ือให้บุคลากร
สามารถสร้างผลการดําเนินการที่ดี 

๑ 
(๕.๐) 

๑๑ 
(๕๕.๐) 

๖ 
(๓๐.๐) 

๒ 
(๑๐.๐) 

- - ๓.๕๕ 

๑๑ การมอบหมายงาน  และการกระจาย
อํ าน าจ ก า รบ ริ ห า ร งาน ได้ ต ร งต าม
ความสามารถของบุคลากร 

๒ 
(๑๐.๐) 

๗ 
(๓๕.๐) 

๘ 
(๔๐.๐) 

๓ 
(๑๕.๐) 

- - ๓.๔๐ 

๑๒ ความสําเร็จของความร่วมมือในการทํางาน 
และการสร้างเครือข่ายของคณะกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 
 

๓ 
(๑๕.๐) 

๘ 
(๔๐.๐) 

๙ 
(๔๕.๐) 

- - - ๓.๗๐ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

ข้อ ข้อคําถาม ระดับความสาํเร็จ/ การปฏิบติั/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A ค่าเฉลี่ย 

๑๓ ความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๔ 
(๒๐.๐) 

๗ 
(๓๕.๐) 

๕ 
(๒๕.๐) 

๓ 
(๑๕.๐) 

๑ 
(๕.๐) 

- ๓.๕๐ 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน ๕.๐๐ คะแนน) ๓.๕๔ 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ ๗๐.๘๐ 
 
ส่วนที่ ๓ ผลงานเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
๓.๑ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 - การจัดโครงการบริการวิชาการที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่าง
กว้างขวาง 
 - โครงการเน่ืองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ ๗ 
 - โครงการจัดการศึกษาแบบ ๓+๑ 
๓.๒ จุดที่ควรพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
 - การจัดทําแผนต่าง ๆ เช่น แผนการบริการวิชาการ แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนการ
พัฒนานักศึกษา ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
 - ควรมีการมอบหมายภาระงานวิจัยลงไปยังภาควิชา โดยกําหนดเป้าหมายช้ินงานวิจัยและเงินอุดหนุนการ
วิจัยของแต่ละภาควิชาตามความเหมาะสม 
๓.๓ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
 - คณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินการพัฒนาในเรื่องการจัดทําแผนต่าง ๆ โดยเห็นว่าปัญหาสําคัญเน่ืองมาจาก
รูปแบบของแผน ดังน้ัน จึงได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มและรูปแบบในการจัดทําแผนต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นการกําหนด
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนขึ้น 
 - คณบดีได้ถ่ายทอดค่าเป้าหมายสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน
ระดับภาควิชา ซึ่งรวมถึงการกําหนดเป้าหมายช้ินงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัยของแต่ละภาควิชาด้วย 
๓.๔ สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
 - มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรในการพิจารณาประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 - มหาวิทยาลัยควรปรึกษากับคณะวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยเฉพาะคณะวิชาที่มีการจัดการศึกษาทั่วไปจํานวนมาก ในการบริหารจัดการกับการจัดการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 

 แบบรายงานความเป็นผู้นําในการขับเคล่ือนส่วนงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การทํางาน (แบบ ปค.๕) 
 คะแนนเฉล่ีย (จากคะแนน ๕.๐๐ คะแนน)  ๓.๑๙ คะแนน 
 ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   ๖๓.๘ 
 

หมายเหตุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  คณบดีคณะอักษรศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้ออกจากท่ี
ประชุมฯ ระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระน้ี  และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุมฯ แทน 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓  ขอรับทนุสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  รวม  ๒  เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติจํานวน  ๒  เรื่อง  ดังน้ี 
 

๑. บทความวิชาการ เรื่อง โทษทัณฑ์ในขุนช้างขุนแผน การยอมรับ-การต่อรองอํานาจ 
 เผยแพรใ่นวารสารอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที ่ ๓๙  ฉบับที ่๒ (ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐).

      ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.ปทัมา ฑีฆประเสริฐกลุ 

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)  
๖,๐๐๐ บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑)
๒. บทความวิจยั เรื่อง แนวพระราชดําริจากพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เผยแพรใ่นวารสารวชิาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University  
 ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที ่ ๑๐ ฉบับที ่ ๓ (ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๐). 
    ผู้ขอรับทุน  รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เล่ียมประวัต ิ

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)  
๖,๐๐๐ บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑)

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๑๒,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๔  การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ภาควิชา 
   ภาษาปัจจุบันตะวันออก  (วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๕   ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ 
 อาจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย  (วาระลับ)  

 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๖ อาจารย์ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ขอรับทนุสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัย 
   สําหรับขา้ราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่อาจารย์ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ได้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนานักวิจัยสําหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  ๒/๒๕๕๙ ๑/๒๕๖๐ และ ๒/๒๕๖๐ น้ัน ทั้งน้ี 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มี
มติให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อดําเนินการส่งหลักฐานการลงทะเบียนภายในเวลา ๓๐ วัน หลังจากที่
ลงทะเบียนแล้ว และให้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาภายในปีงบประมาณเท่าน้ัน มิให้เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ 
ซึ่งใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของอาจารย์ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ที่ยังไม่ข้ามปีงบประมาณ มี ๑ ฉบับ ได้แก่ 
ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๔,๖๕๐ บาท (หน่ึงแสนสี่พันหกร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๐

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนานักวิจัย
สําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ  ให้แก่ อาจารย์ณัฐภรณ์  สถิตวราทร  เฉพาะของภาคการศึกษาที่   
๒/๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๔,๖๕๐ บาท (หน่ึงแสนสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  แต่หากขัดกับประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เบิกจ่าย
จากกองทุนพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๑ การประชุมคณาจารย์คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์จะต้องดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๑ และ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานและการบริหาร
วิชาการของคณะ พ.ศ.๒๕๖๑ น้ัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ที่ประชุมได้
เสนอให้มีการประชุมคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ ประธานฯ ดําเนินการนัดประชุมคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ ๙ หรือ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐ น. 
 
         
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


