
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๔/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จนัทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารยพ์ิพัฒน ์ สุยะ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์สุรศักดิ ์ ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๐ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา ลาประชุม 
๓ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ลาประชุม 
๔ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๕ อาจารยธ์ีรัช  ราํแพนเพชร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ลาประชุม 
๖ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๗ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิตวิงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 -   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  (วาระลบั) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กรกฎาคม  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.นวัต  เลิศแสวงกิจ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 ก.ค.61 

2 นายมนัสชัย  เศรฐไชย กรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ท่อเมนประปา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 
 

สํานักงานอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ 

15 มิ.ย.- 
12 ต.ค.61 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 
กรรมการ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

3 ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง "การปฏิสัมพันธ์ของ 
ชาวเกาหลีที่ใช้ภาษาไทยและชาวไทยในปริบทธุรกิจ: 
การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษาและวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรม" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ก.ค.61 

4 รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง "การตั้งชื่อคลองในพื้นที ่
ฝั่งธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ก.ค.61 

  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง "การแปรศัพท์ในภาษายอง 
จังหวัดลําพูน ตามตัวแปรอายุ" 

สถาบันวิจัยและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 ก.ค.61 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

การเตรียมตัวเข้าสู่ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาเขตหนองคาย 

17 ก.ค.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย 

2 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน เทคนิคการประชุมและการเขียน
รายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 ก.ค.61 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 
2 
 

3 

ผศ.ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล 
อ.ดร.วิมลรัตน์ 

วศินนิติวงศ์ 
ผศ.ดร.อารีย์ 

รุ่นพระแสง 
 

การเขียนรายงานการวิจัยและ
หนังสือ : ประเด็นด้านจริยธรรม
และลิขสิทธ์ิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

21 มิ.ย.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

4 
 

5 
6 

อ.ดร.คัททิยากร 
ศศิธรามาศ 

อ.รุ่งธิวา  ขลิบเงิน 
รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "AUN-
QA (SU AUN-QA Assessor) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1" 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4-6 ก.ค.61 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

7 
8 
9 

อ.จิราวรรณ  เกียรติโพธา 
อ.ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง 
อ.สุรศักดิ์  ประดับถ้อย 
 

การเตรียมความพร้อมในการ
จัดทําผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 5-6 ก.ค.61 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก 
ซอฟเฟอริน รีสอร์ แอนด์
สปา จังหวัดเพชรบุรี 

ไม่เบิก 

10 
 
 

อ.ชฎาภรณ์ 
จันทร์ประเสริฐ 

 

การเขียนรายงานการวิจัยและ
หนังสือ : ประเด็นด้านจริยธรรม
และลิขสิทธ์ิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

21 มิ.ย.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

11 
 

12 

น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

 

ประชุมสรุปผลการดําเนิน
โครงการประชุมวิชาการ 
SMARTS คร้ังที่ 8 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

4 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

ไม่เบิก 

13 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมคณะกรรมการ Local 
Board for Thailand 

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 

10 และ 12 
ก.ค.61 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ไม่เบิก 

14 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

เข้าร่วมโครงการ รําลึก 90 ปี  
ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต 

มูลนิธิดุริยประณีต 15 ก.ค.61 เวทีโรงละครแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

15 อ.ดร.ฟรานซีส 
นันตะสุคนธ์ 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย
หรือแผนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

11-13  
ก.ค.61 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

เบิก  

16 ผศ.ดร.สุมาลี 
ลิ้มประเสริฐ 

โบราณอิสลามคดี จากรัฐทวารวดี 
ปาตานี ถึงอยุธยา 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ก.ค.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่เบิก 

 
 

การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12-26 มิ.ย.61 - 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12-26 มิ.ย.61 - 

3 อ.ดร.ยงยุทธ 
วิถีไตรรงค์ 

เข้าร่วมสํารวจภูมิประเทศของพื้นที่
ศึกษาด้วยอากาศยานไร้คนขับ และ
การสํารวจภาคสนาม คร้ังที่ 2 

โครงการวิจัยเร่ือง "สนามฝกึ  
3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี
กองทัพบก” 
 

9-15 ก.ค.61 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี
กองทัพบก ตําบลบ้านใหม่
สามัคคี อําเภอชยับาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

4 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารหน้าจั่ว  
คณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16-30 มิ.ย.61 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๒ การพิจารณาให้ทุนสนับสนนุนักศึกษาต่างชาติระยะสัน้  ภายใต้โครงการ Silpakorn  

     Summer School 2018 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่าได้พิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาตามโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ให้แก่คณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๒๓ ทุน   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑ การกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรบัข้าราชการพลเรือนใน 

        สถาบันอุดมศกึษา  และพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  คณะอักษรศาสตร ์
รอบครึ่งปีหลัง (๑  เมษายน  ๒๕๖๑ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑) 

 
สรุปเรื่อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพ่ือดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
รอบครึ่งปีหลัง  ระหว่างวันที่  (๑ เมษายน ๒๕๖๑  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๖๑  และใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว  และกําหนด
ขั้นตอนระยะเวลาในการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 

การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และ 
เลขานุการคณะฯ 
 

๑.  การประเมินอาจารย์ในภาควิชา 
หัวหน้าภาควิชา    ประธานกรรมการ 
อาจารย์ในภาควิชาจํานวน ๒ คน   กรรมการ  
    

 ๒.  การประเมินหัวหนา้ภาควิชา 
คณบดี   ประธานกรรมการ 
อาจารย์ในภาควิชา จํานวน ๒ คน   กรรมการ  
   

 ๓.  การประเมินรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี 
คณบดี   ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอช่ือในที่ประชุม กรรมการ 
หัวหน้างานที่เก่ียวข้อง   กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
 ๔.  การประเมินเลขานุการคณะฯ 

คณบดี   ประธานกรรมการ 
รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย   กรรมการ 
หัวหน้างาน  จํานวน ๑ คน   กรรมการ 

 

กําหนดขัน้ตอนระยะเวลาการดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี เสนอช่ือแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายังคณะฯ 
         ภายในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 ๒. หัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะฯ ส่ง KPIs มายังคณะฯ ภายในวันที ่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 ๓. คณาจารย์ส่ง KPIs มายังคณะฯ ภายในวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 ๔. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่กําหนดไว้  ภายในวันที่   
     ๔ – ๗  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 ๔. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี  เสนอผลการประเมินให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และระยะเวลาการดําเนินการ  ตามรายละเอียดที่เสนอ  ทั้งน้ี  ใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ผู้ช่วยคณบดี  และเลขานะการคณะฯ  ดังน้ี 
 

๑. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 
คณบดี      ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์    กรรมการ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการ 
 

๒. รองคณบดีฝา่ยวิจัยและเอเชียศึกษา 
คณบดี      ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต    กรรมการ 
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย   กรรมการ 

 

๓. รองคณบดีฝา่ยบริหารและวางแผน 
คณบดี      ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย    กรรมการ 
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 

๔. รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และบริการวิชาการ 
คณบดี      ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   กรรมการ 
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 
 

๕.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
คณบดี      ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์    กรรมการ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการ 

 
๖.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

คณบดี      ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส    กรรมการ 
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

 
๗.  เลขานุการคณะฯ 

คณบดี      ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   กรรมการ 
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒  ภาควิชานาฏยสังคีต  ขอแก้ไขจํานวนหน่วยกิตในรายวิชา ๔๓๑ ๒๒๗-๕๙  สัมมนา 
   ดนตร ี

 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์แก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา ๔๓๑ ๒๒๗-๕๙ สัมมนาดนตรี 
ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับเลือก จาก ๓ (๒-๒-๕) เป็น ๒ (๑-๒-๓) เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา ๔๓๑ ๒๒๗-๕๙ 
สัมมนาดนตรี จาก ๓ (๒-๒-๕) เป็น ๒ (๑-๒-๓) ได้ตามท่ีเสนอ และให้แจ้งกองบริการการศึกษาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓  ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒) 
 
สรุปเรื่อง กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรกําหนด  และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังน้ี 

ครั้งที่  ๑  จํานวน      ๔๘๔  ราย  
ครั้งที่  ๒  จํานวน      ๑๐๕  ราย   
 

รวมทั้งสิน้              ๕๘๙  ราย 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษาจํานวน  ๕๘๙  ราย และ
ให้เสนอกองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔ ภาควิชาภาษาไทย  ขอปรบัแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่ภาควิชาภาษาไทยได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์แล้วน้ัน บัดน้ี ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาภาษาไทยปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕ การแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
 
สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล ได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  
ต้ังแต่วันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๗  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๑  เพ่ือให้
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ทีป่ระชุมฯ  พิจารณาเสนอ
แต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมมีติให้เสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบัน
ตะวันออก  ดังน้ี 

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล  กรรมการ 

(หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย) 
๓. อาจารย์รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล   กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก) 
๔. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา   เลขานุการ 

(เลขานุการคณะอักษรศาสตร์) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖  ขอรับทนุสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  รวม  ๕  เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติจํานวน  ๕  เรื่อง  ดังน้ี 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
 

รายละเอยีด หลกัเกณฑ์/เงนิรางวลั 
1.  บทความวชิาการ เรื่อง A Research Study on Current Situation of Korean 
    Language Education in University in Thailand  
 เผยแพรใ่น  การประชุมวิชาการนานาชาต ิฤดูใบไม้ผลิ ครั้งที ่23 ณ สถาบันเอเชีย 
    ตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 มิ.ย. 2560-256-261 
 ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์ 

ข้อ 4.1.3 (4)  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

2. บทความวิชาการ เรื่อง A Research Study on Current Situation of Korean Language 
        Education in Middle School and High School in Thailand  
 เผยแพรใ่น  การประชุมวิชาการนานาชาต ิฤดูใบไม้ผลิ ครั้งที ่23 ณ สถาบันเอเชีย 
    ตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 มิ.ย. 2560 
    ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์    

ข้อ 4.1.3 (4)  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

3. บทความวิชาการ เรื่อง ยักษ์ที่เท้าทําด้วยดนิเหนียว: บทวจิารณข์อง Leo Strauss  
    กับความง่อนแงน่ขององค์ความรู้ในการวจิัยเชิงปริมาณ? 
 เผยแพรใ่น  วารสารสังคมศาสตร ์คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
    ปีที่ 48 ฉบบัที ่1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561): 149-170. 
    ผู้ขอรับทุน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์

ข้อ 4.1.3 (2)  
6,000 บาท 

(ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1) 

4. บทความวิชาการ เรื่อง การละเล่นกระทบไม้ในบทบาทที่แตกต่างกัน  
 เผยแพรใ่น  การประชุมวิชาการระดบัชาต ิSMARTS ครัง้ที ่8 ณ คณะมนษุยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที ่22 มถิุนายน 2561 
    ผู้ขอรับทุน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรกิา เจริญชินวุฒิ  

ข้อ 4.1.3 (5)  
2,000 บาท 
(ระดับชาต)ิ 

5. บทความวิจยั เรื่อง การศึกษาขอบเขตการให้บรกิารรถจักรยานยนตร์ับจ้างในเขต 
    เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 เผยแพรใ่น  การประชุมวิชาการระดบัชาต ิSMARTS ครัง้ที ่8 ณ คณะมนษุยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที ่22 มถิุนายน 2561   
 ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์    

ข้อ 4.1.3 (5)  
2,000 บาท 
(ระดับชาต)ิ 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
16,000 บาท 

(หนึง่หม่ืนหกพนับาทถว้น) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๕ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ระดับหลักสูตร  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
สรปุเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของหลักสูตร 
จํานวน ๑๕ หลักสูตร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๐

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของหลักสตูร จํานวน 
๑๕ หลกัสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๘ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม  ขอรับทุนสนบัสนนุการนาํเสนอ 
   ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ  
 

สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม  อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษได้รับการตอบรับ
ให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง English and Cultural Literacy Enhancement : Southern 
Context English Based Innovation Effectiveness  ในการประชุม The International Conference on 
Teaching, Learning, Innovation and Educational Technology ( ICE18 Singapore Conference )       
ณ PARKROYAL Hotel  ประเทศสิงคโปร์   ระหว่างวันที่  ๒๗ - ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  และประสงค์จะขอ    
รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 
 

๑.  ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ  ช้ันประหยัด   เป็นเงิน      ๑๔,๙๓๕.๐๐    บาท 
๒.  ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างท่ีพัก-สนามบินในประเทศ (เหมาจ่ายไม่เกิน)    ”         ๑,๕๐๐.๐๐    บาท 
๓.  ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ – ท่ีพักในต่างประเทศ/  ”         ๓,๐๐๐.๐๐    บาท 

สถานท่ีนําเสนอผลงาน  
๑. ค่าลงทะเบียน (400 us × 33.39)        ”      ๑๓,๓๕๖.๐๐    บาท 

 ๕.  ค่าที่พัก (๓ วัน)             ”      ๑๘,๐๐๐.๐๐    บาท 
 ๖.  ค่าเบ้ียเลี้ยง (๓,๑๐๐ บาท × ๓ วัน)           ”        ๙,๓๐๐.๐๐    บาท 
 ๗.  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง                      ”             ๐๐.๐๐    บาท      
 ๘.  ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)        ”             ๐๐.๐๐    บาท 
 ๙.  ค่าประกันภัยการเดินทาง         ”              ๐๐.๐๐    บาท 
 

         รวมทั้งสิ้น      ๖๐,๐๙๑.๐๐   บาท 
                           (หกหมื่นเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนําเสนอแล้ว มีมติให้บสนุนสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๙ ภาควิชานาฏยสังคีต  ขอแก้ไขชื่อรายวิชา  
 

(ขอถอนเรื่อง)   
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๑

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๐ การดําเนนิการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศลิป์  
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์  ได้ขอให้คณะฯ 
พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์  และคณบดีแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ    
สันติธญะวงศ์  ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์พิจารณาเสนอรายช่ือสมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์   
เพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณาน้ัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์  ได้เสนอช่ือ อาจารย์ ดร.ปรมพร               
ศิริกุลชยานนท ์ เป็นผู้สมควรดาํรงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้เสนอช่ือ อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ เป็นผู้
สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง การจัดกิจกรรม 
   ต้อนรับน้องใหม่และประชมุเชียร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังน้ี 
 

  ๑. หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๗  แก้ไข  จาก “ซึ่งผ่านการคัดเลือกท่านั้น”  
      เป็น “ซึ่งผ่านการคัดเลือกเท่านั้น” 
  ๒. เพ่ิมเติมประเด็นต่อไปน้ี 
   ๒.๑ นิยามของคําว่า “การรับน้องใหม่” และ “ประชุมเชียร์” 
   ๒.๒ ห้ามการว้ากทุกรูปแบบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๒ ภาควิชาภูมิศาสตร์  ขอแก้ไขชื่อรายวิชา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงคข์อแก้ขื่อรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๓ รายวิชา ดังน้ี 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๒

 
เดิม ใหม่ 

๔๑๖ ๒๒๘  การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล 
               (Remote Sensing Application) 

๔๑๖ ๒๒๘  การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล 
               (Application of Remote Sensing) 

๔๑๖ ๒๒๙  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
               (Geographic Information Systems  
               [GIS] Application) 

๔๑๖ ๒๒๙  การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
               (Application of Geographic  
                Information Systems) 

๔๑๖ ๒๔๗  การเคหะและทีอ่ยู่อาศัย 
               (Housing and Home) 

๔๑๖ ๒๔๗  การเคหะและทีอ่ยู่อาศัย 
               (Housing and Residence) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้แก้ไขช่ือรายวิชาทั้ง ๓ รายวิชาได้ตามรายละเอียดที่
เสนอ และให้แจ้งกองบริการการศึกษาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๓ ภาควิชาสังคมศาสตร์  ขอแก้ไขชื่อรายวิชา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ขื่อรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๔ – ๕๙ สังคมร่วมสมัยในบรบิทโลก 
ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 
 

เดิม ใหม่ 
๔๓๕ ๒๐๔ – ๕๙ สังคมร่วมสมัยในบริบทโลก 
                      (Contemporary Societies in a   
                       Global Context) 

๔๓๕ ๒๐๔ – ๕๙ สังคมร่วมสมัยในบริบทโลก 
                      (Contemporary Societies in the  
                       Global Context) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้แก้ไขช่ือรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๔ – ๕๙ สังคมร่วมสมัยใน
บริบทโลก (Contemporary Societies in the  Global Context) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แจง้กอง
บริการการศึกษาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๔ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ 

       อาจารย์ ดร.ปทัมา  ฑีฆประเสริฐกุล  (วาระลบั) 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๕ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ 
         อาจารย์ ดร.สวัุฒน์  ทาสคุนธ์  (วาระลับ)  

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๓

 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๑ การจัดโครงการอักษราวิชาการ ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบถึงพ้ืนที่การจัดโครงการอักษรา
วิชาการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ บริเวณอาคารวชิรมงกุฎ และ อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ และปรึกษาเรื่อง
การจัดสรรการใช้สถานที่ใหแ้ก่ภาควิชาต่าง ๆ 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติจัดสรรพ้ืนที่ในการจัดโครงการอักษราวิชาการ ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี  
  อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร ์
  ห้อง อ.๓๖-๒๐๑  ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
  ห้อง อ.๓๖-๒๐๒  สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
  ลานอาคาร ๓๖ ปี  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  อาคารวชริมงกุฎ 
  ห้อง ว.๑๑๔  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
  ห้อง ว.๑๑๕  ภาควิชาประวัติศาสตร์ และ ภาควิชาปรัชญา 
  ห้อง ว.๒๑๔  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
  ห้อง ว.๒๑๕  ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส และ ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
  ห้อง ว.๒๑๖  สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
  ห้อง ว.๓๐๘  ภาควิชาภาษาไทย 
  ห้อง ว.๓๐๙  ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
  ส่วนการตอบปัญหาจะใช้อาคาร  ๕๐ ปี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
         
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


