
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๓/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๕ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ทาสุคนธ ์ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ปรียาภรณ์  หมื่นราช ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๔ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๖ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๒/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

ไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วัตถปุระสงค ์ หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ ระยะเวลำ สถำนที ่ ล ำดบั 

1 ผศ.บุญส่ง 
ชัยสิงห์กานานนท ์

ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับสถานเอกอัคราราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ า
ประเทศไทย 

3-8 ธ.ค.61 สาธารณรัฐเกาหล ี ไม่เบิก 

 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ปก.203 การเมอืงและการ
ปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมอืงและ
เศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ล าปาง 

29 พ.ย.61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.กนก 
รุ่งกีรติกุล 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษากลวธิี 
การแปลค าสรรพนามในวรรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทย" 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

13 ธ.ค.61 

2 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวชิาการ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

22 พ.ย.- 
6 ธ.ค.61 

3 อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก หัวข้อกิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชอุปถัมภ ์ 
จังหวัดนครปฐม  

26-27 ธ.ค.61 

4 อ.ดร.สุนทรี 
โชติดิลก 

- กรรมการตัดสินการคัดไทยและคัดลายมือ วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม 10 ธ.ค.61 

  - กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก หัวข้อกิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4-ม.6 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชอุปถัมภ์  
จังหวัดนครปฐม 

27 ธ.ค.61 

 
วิทยากร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 อ.จิตรนันท ์
กลิ่นน้อย 

เทคนิคการเขียนบทความวชิาการ
และงานวิจัยส าหรับผู้เร่ิมต้น 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

23 พ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

   2 
3 

 

รศ.ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ 
ผศ.ดร.วรางคณา 

นิพัทธส์ุขกิจ 

การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร
และการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้าน และ การออกแบบ
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 

1 ธ.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

   4 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- Communication by Sexy 
Presentation 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

18 ธ.ค.61 โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

  - Teaching English in a 
Globalized Era: Language's 
Impact on Identity in the 21st 
Century and Research Trends 
 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 พ.ย.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
วิทยากร (ต่อ) 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   5 อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

ผู้หญิงกับ "บ้าน" เมือง ในบทละคร
พูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน 
รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย  
ประจ าป ีพ.ศ.2561) 

26 พ.ย.61 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม 
พระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 อ.ดร.โกสินทร ์
ปัญญาอธิสิน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยทีด่ีส าหรับ 
การขอทุนวิจัยรุ่นใหม่ สกว." 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

19-20  
ธ.ค.61 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ไม่เบิก 

2 น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

ประชุมเพื่อท าความเขา้ใจการใช้
งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 พ.ย.61 ห้องประชุมชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี  
ตลิ่งชัน 

ไม่เบิก 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินงาน
ทางวชิาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

3 ธ.ค.61 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไม่เบิก 

  - ประชุมเพื่อประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

30 พ.ย.61 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ไม่เบิก 

4 ผศ.วันชัย  สีลพัทธก์ุล ประชุมพิจารณาขอ้สอบปลายภาค 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพือ่การสื่อสาร 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  

23 พ.ย.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ไม่เบิก 

5 อ.สกนธ ์ ม่วงสุน ประชุมคณะท างานสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อการปฏิรูปองค์กร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  26 พ.ย.61  ห้องประชุมชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี  
ตลิ่งชัน 

ไม่เบิก 

6 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

SATLAB Geo Social Networking 
Forum 

SATLAB 
GEOSOLUTIONS 
(THAILAND) CO.,LTD 

26 พ.ย.61 SATLAB 
GEOSOLUTIONS 
(THAILAND) CO.,LTD 

ไม่เบิก 
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การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 ต.ค.- 
21 พ.ย.61 

- 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Thoughts, Chulalongkorn 
Univertiy 

14-27 พ.ค.61 - 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

28 พ.ย.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Journal (Graduate Studies) 
Humanities and Social 
Sciences,Khon Kaen 
University 

18 พ.ย.-14 
ธ.ค.61 

- 

5 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal,Sipakorn University 

14 พ.ย.- 
5 ธ.ค.61 

- 

6 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30 พ.ย.- 
14 ธ.ค.61 

- 

7 ผศ.ดร.อัจฉรา 
รักยุติธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อการ
น าเสนอโครงการและรายงาน
ความกา้วหน้าโครงการวิจัย
ความสัมพันธข์้ามชาตขิอง
ประเทศไทยกับประเทศเพือ่น
บ้านในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง 

ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 
 มหาวิทยาสัยแมฟ่้าหลวง 

19 พ.ย.61 ส านักวิชานวัตกรรมสังคม  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการประชุม  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติก าหนดแนวทางการประเมินผลการสอน
และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน พร้อมแบบฟอร์มการประเมิน รวมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
ประเมินผลการสอนและการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  จึงได้จัดท าประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
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  ๑.  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอน
และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  แจ้งยอดเงินจากการจัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการฯ 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าเพ่ือหา
รายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยได้รายได้จาก
กิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศอิตาลี  

ของศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
 
สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รายงานผลการ
เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Open Educational Resources in Enhancing Thai University 
Students’ English Language Learning  ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศอิตาลี ของอาจารย์จันทิรา  เกิดค า 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์จันทิรา  เกิดค า อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รายงานผลการเดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Enhancing First-Year Arts Students’ English Vocabulary Ability with Online 
Learning Media ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๖  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศอิตาลี ของอาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รายงานผลการเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Empowering Self-Learning Using Online Resources: A Case Study of 
The Development of Thai Students’ English Listening Skills ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ระหว่าง
วันที่ ๘ – ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การจ าหน่ายสินค้าจากบริษัท บลู โมบาย อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด 
 
สรุปเรื่อง บริษัท บลู โมบาย อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด ประสงค์ขออนุญาตวางตู้จ าหน่ายสินค้าอัจฉริยะใน
พ้ืนที่ของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งคณะฯ ได้สอบถามมหาวิทยทาลัยศิลปากรเกี่ยวกับแนวทางการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลการเรียกเก็บค่าเช่าสถานที่ ดังนี้ 
  ๑.  ค่าบ ารุงสถานที่ตารางเมตรละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
  ๒.  ค่ากระแสไฟฟ้า บริษัทต้องด าเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเองและช าระค่ากระแสไฟฟ้าตามที่
ใช้จริง 
  ๓.  วางเงินเป็นหลักประกันสัญญาในอัตราตู้ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

  ทั้งนี้ สิ่งต้องห้ามที่ห้ามน ามาจ าหน่าย ได้แก่ สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์  สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งเสพ
ติดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ บริษัท บลู โมบาย อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด วางตู้
จ าหน่ายสินค้าอัจฉริยะในพ้ืนที่ของคณะอักษรศาสตร์ได้ โดยให้คณะฯ ด าเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดังหนึ่ง จากการประกวดบูธกิจกรรมในงาน Nippon Haku 
Bangkok 2018 จัดโดยศูนย์แนะแนวการศึกษา J-education ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นักศึกษาสาขา
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่  ๓  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)      ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ     
คณะอักษรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา 
โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ขออนุมัติผู้ประสานงานเพื่อน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
   มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑  
   (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)  และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ 
(โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ทั้งนี้  ต้องมีอาจารย์
ร่วมเดินทางไปดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน  ๕  ราย ดังนี้ 
  ๑.  อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ  โครงการ ๓+๑ และ โครงการ ๗+๑ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ณ Chungbuk National University    
  ๒.  อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิติวงศ์  โครงการ ๓+๑ สาขาวิชาภาษาจีน ณ University of 
International Business and Economics 
  ๓.  อาจารย์ Yanan CHU โครงการ ๗+๑ สาขาวิชาภาษาจีน ณ Qingdao University 
  ๔.  อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ โครงการ ๗+๑ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ณ Myongii University 
  ๕.  อาจารย์จิตรนันท์  กลิ่นน้อย โครงการ ๗+๑ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ณ VNU University 
of Social Sciences and Humanities 
  กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับอาจารย์ตามรายชื่อข้างต้น ดังนี้ 
  ๑.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  ตามระเบียบการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 
  ๒.  ค่าท่ีพักตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕ วัน  ตามระเบียบการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 
  ๓.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕ วัน ไม่เกินวันละ ๒,๑๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ    
การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 
  ๔.  ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-ที่พัก รวมในประเทศและต่างประเทศตามที่
จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
  ในส่วนของอาจารย์ชาวต่างประเทศขอใช้อัตราการเบิกจ่ายเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าชาวไทย
ตามระเบียบการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์  
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้อาจารย์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกทั้ง ๕ ราย 
เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) 
และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายละเอียด
ที่เสนอ และอนุมัติให้อาจารย์ชาวต่างประเทศใช้อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าชาวไทย  โดยเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์  
ทั้งนี้   ให้ ใช้แนวทางการเบิกจ่ายในครั้งนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร ๓+๑  (โครงการปกติ)  และหลักสูตร ๗+๑  (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ในปี
การศึกษาถัดไปด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ขออนุมัตินักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
   หลักสูตร ๓+๑ หลักสูตร ๗+๑ และรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียน ประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ 
(โครงการปกติ)  และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  นั้น   มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น จ านวน ๘๑ คน  ทั้งนี้  คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา
และรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนเรียน 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา จ านวน ๘๑ คน และ
รายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนเรียน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกขอให้พิจารณาทบทวนจ านวนภาระงานสอนที่คิด 
   ค่าสอนเกินเกณฑ์ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาทบทวนปรับปรุงภาระงานสอนของ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ จากเดิม ๒๔๐ คาบ (๑๕ คาบ x ๑๖ สัปดาห์) เป็น ๒๒๕ คาบ (๑๕ คาบ x ๑๕ สัปดาห์) 
และหากอาจารย์ชาวต่างประเทศมีภาระงานสอนที่เกินจากที่ก าหนด ให้ได้รับค่าสอนเกินเกณฑ์ในอัตราคาบละ 
๖๐๐ บาท  โดยให้เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๐ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงภาระงานสอนของอาจารย์            
ชาวต่างประเทศ  เป็น  ๒๒๕  คาบ ต่อภาคการศึกษา  และให้ได้รับค่าสอนเกินเกณฑ์ในอัตราคาบละ ๖๐๐ บาท 
โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ประเภท 
   คณาจารย์ประจ าและประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้า 

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะอักษรศาสตร์ในวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีก่อนวาระ
การด ารงต าแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทหัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของ
คณะ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงแจ้งให้คณะฯ ด าเนินการเสนอรายชื่อกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ในส่วนของรองคณบดี เลขานุการคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาฯ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดี ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็น  กรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา  เลขานุการคณะอักษรศาสตร์  เป็น  กรรมการ 
๓. นายกฤษดา  ไพรวรรณ์  เป็น  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
และให้เสนอกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๗ ฉบับ  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๗ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑. ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
  ๒. ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และแสดงผลงานส าหรับบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๑ 

 
  ๓. ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และแสดงผลงานส าหรับ
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
  ๔. ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
  ๕. ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการแก่บุคลากรคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๖. ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๗. ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางานวิจัยสถาบันแก่
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์ของ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้ง ๗ ฉบับ โดยให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอในที่ประชุมฯ และให้เวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ ผลการประเมินการสอนและเอกสารค าสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย  
   (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแสดง 
   ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต  ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๒ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์*,** 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์* ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล* 
๔. อาจารย์ประสิทธิชัย  จิรปสิทธินนท์* ๔. อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ* 
๕. อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล* ๕. อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล* 
  
  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  **ปรับคุณวุฒิการศึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การรายงานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
สรุปเรื่อง  คณบดีแจ้งที่ประชุมฯ ว่ามหาวิทยาลัยให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า  จากข้อมูลที่ได้รับพบว่ายังมีอาจารย์ประจ าคณะอักษรศาสตร์ที่ยังไม่แจ้งข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ แก่มหาวิทยาลัยจ านวน ๒ ราย และอาจารย์ประจ าที่รายงานข้อมูลแล้วแต่ผลงานทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๑๑ ราย ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้อาจารย์ประจ าที่ยังไม่ได้
รายงานข้อมูลผลงานทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ ด าเนินการรายงานผลงานทางวิชาการมายังคณะฯ  และ
อาจารย์ประจ าที่ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้แจ้งเหตุผลที่ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานมายังคณะฯ เพ่ือจะได้รวบรวมเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๕  น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


