
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๕ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ศิบด ี นพประเสริฐ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๓ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  เมือ่วันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การรับนักศึกษามาศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Student)  
   ชุดที่ ๑ 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ  ประสงค์จะส่งนักศึกษามาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นเวลา    
๑  ภาคการศึกษา  จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 

๑. Miss KWAK HYERAN 
๒. Miss LEE HYERAN 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ  ขอให้ด าเนินการออกเอกสารรับรองนักศึกษา

ทั้ง ๒ รายดังกล่าวเพ่ือใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าสู่ประเทศไทยด้วย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการ
ต่างประเทศ  ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  จ านวน  ๒  คน  มาศึกษาท่ีคณะอักษรศาสตร์  ในภาคการศึกษา
ต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นเวลา  ๑  ภาคการศึกษา  โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน  ทั้งนี้  ให้ 
อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง  ๒  คน  ดังกล่าว  และให้คณะฯ 
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  พร้อมทั้งขอเอกสารรับรองนักศึกษาทั้ง  ๒  ราย  เพ่ือใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าสู่
ประเทศไทยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การรับนักศึกษามาศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Student)  
   ชุดที่ ๒ 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ  ประสงค์จะส่งนักศึกษามาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นเวลา   
๑  ภาคการศึกษา  จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 

๑. Miss SHIN, SE JIN 
๒. Miss SONG SEUNG YEON 
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ  ขอให้ด าเนินการออกเอกสารรับรองนักศึกษา

ทั้ง ๒ รายดังกล่าวเพ่ือใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าสู่ประเทศไทยด้วย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการ
ต่างประเทศ  ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จ านวน ๒ คน มาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์  ในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นเวลา  ๑ ภาคการศึกษา โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน  ทั้งนี้  ให้อาจารย์วิรัช  
ศิริวัฒนะนาวิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง ๒ คน ดังกล่าว และให้คณะฯ เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป  พร้อมทั้งขอเอกสารรับรองนักศึกษาทั้ง ๒ ราย เพ่ือใช้ประกอบการขอวีซ่าเข้าสู่ประเทศไทย
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี  ๕ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์        ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๕  จ านวน  ๑  โครงการ  ดังนี้  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ “ลอย” บอลลูนพระพุทธรูป, สัญญะและ
สุนทรียะของรูปลักษณ์ทางศาสนา สิ่ ง
ส าเร็จรูปและวัสดุสังเคราะห์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  
            สันติธญะวงศ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ป ี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่  ๕  ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ เป็น
เงินทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ แผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การตรวจสอบการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
   คณะ  ครั้งท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และจัดท า “รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินการส าหรับ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑” 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
ด าเนินการส าหรับรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๑ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  
ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และการขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๔ หน่วยงาน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และการขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๔ หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์ ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
   นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์ ประสงค์ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ จากการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง “ความลวง/ความจริง 
I” และ “ความลวง/ความจริง II” ในนิทรรศการ Thailand Art & Design Exhibition จัดโดยคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ดังกล่าวให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ผลการประเมินการสอนและเอกสารค าสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์   

อิทธิพงษ์ (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง  
   (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
   ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแก้ไขค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา (เดิม) ค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) 

๔๑๖ ๒๔๓ ภูมิศาสตร์ประชากร      ๓(๓-๐-๖) 
(Population Geography) 

     ความหมาย แนวคิด และ
องค์ประกอบด้านประชากรเชิง
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมในดา้นตา่ง ๆ 
ได้แก่ องค์ประกอบ การเปลีย่นแปลง 
การแพร่กระจาย นโยบายและการ
วางแผนประชากร รวมทั้งปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างประชากร วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งท าให้
เกิดความแตกต่างในแต่ละภมูิภาค 

     ความหมาย แนวคิด และ
องค์ประกอบด้านประชากรเชิง
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมในดา้นตา่ง ๆ 
ได้แก่ องค์ประกอบ การเปลีย่นแปลง 
การแพร่กระจาย นโยบายและการ
วางแผนประชากร รวมทั้งปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างประชากร วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งท าให้
เกิดความแตกต่างในแต่ละภมูิภาค 
     มีการศึกษานอกสถานท่ี 

๔๑๖ ๒๙๑ การศึกษาภาคสนาม      ๒(๑-๒-๓) 
(Field Study) 

     วิธีการภาคสนามเพื่อการศึกษา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การสังเกต การสุ่ม
ตัวอย่าง การสัมภาษณ์ การเข้ารหสัและ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือตา่ง ๆ 
การส ารวจและเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร ์
     มีการศึกษาภาคสนาม 

     วิธีการภาคสนามเพื่อการศึกษา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การสังเกต การสุ่ม
ตัวอย่าง การสัมภาษณ์ การเข้ารหสัและ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือตา่ง ๆ 
การส ารวจและเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร ์
     มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแก้ไขค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอเปิดรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทยศึกษาส าหรับ 

ชาวต่างประเทศ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ขอเปิดรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทยศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ ใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่นักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ ขออนุมัติเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
ภาควิชา รายวิชาที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

ประวัติศาสตร์ ๔ ๑ ๕  ๒ ๗ ๒  – ๕ ๔  ก าร
ปฏิวัติในประวัติศาสตร์โลก 

๑ คน เป็นกรณี พิ เศษให้ แก่  
นางสาวณัฐริกา จันทร์ศิริ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๑๑๖ 

ผศ.ดร.สุวัฒน์  ทาสุคนธ์ 
โดยไม่รับค่าตอบแทน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ การขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
สรุปเรื่อง ด้วยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการส ารวจรายชื่อข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของคณะ
อักษรศาสตร์ มีจ านวน ๖ คน ดังนี้ 
  ข้าราชการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี  ลาออกจากราชการเมื่อ 
วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒. อาจารย์เจริญ  คัมภีรภาพ 
  ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๓. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา 
   ๔. นางพัชรินทร์  แสงทอง 
  ลูกจ้างประจ า 
   ๕. นายสนิท  ค านุชนารถ 
  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจากราชการ 
   ๖. อาจารย์ ดร.ศนิ  ชาติอุดมเดช    ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ที่
เกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก จ านวน ๕ ราย  ทั้งนี้  ไม่เห็นชอบรายอาจารย์ ดร.ศนิ     
ชาติอุดมเดช  เนื่องจากปฏิบัติงานในคณะฯ ไม่ครบ ๑๕ ปี  ไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  และให้เสนอ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดีต่อไป 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว รายงานผลการจัดท าเอกสารค าสอน 

ฉบับสมบูรณ์ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ได้มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว จัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๘ วัฒนธรรม
ดนตรีอาเซียน และอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว ได้จัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๘ วัฒนธรรม
ดนตรีอาเซียน เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารค าสอนรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๘ วัฒนธรรมดนตรี
อาเซียน ตามที่เสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอนงวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

ครั้งท่ี ๑  
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและจัดท า “รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑” 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๕๐ น. 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


