
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๔/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยเอเชียศึกษา  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๓/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมม่ีการแก้ไข  
ยกเว้น  ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า
ภาควิชาภาษาไทย ที่ประชุมฯ มีมติให้ถอนเรื่อง  เพ่ือเสนอรายชื่อกรรมการสรรหาในส่วนของผู้แทนจากภาควิชา
ใหม่  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล  ยังด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  แนะน าผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 
๑๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๑๒๔๑/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ได้แต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
คณะอักษรศาสตร์ ดังนี้ 
 

  ๑. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน       ด ารงต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ 
   การพัฒนา 

  ๒. ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ     ด ารงต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ   ด ารงต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน 

   การศึกษาและการวิจัย 
  ๔. อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์      ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  ๕. อาจารย์จิตรนันท์  กลิ่นน้อย       ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
            และกิจการพิเศษ 
  ๖. อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก       ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา 
  

ส่วนอ านาจหน้าที่ของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา   ก ากับดูแลงานด้านการวางแผนงบประมาณ       
แผนก าลังคน  การจัดการโครงการบริการวิชาการ  และประสานงานท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
  ๒.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ก ากับดูแลงานด้านมาตรฐานหลักสูตร  งานบัณฑิตศึกษา  
    การสร้างหลักสูตรใหม่  โครงการต ารา  และการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๓.  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย  ก ากับดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ 
 การศึกษา  การวิจัย  และการจัดเวทีวิชาการ 
  ๔.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ก ากับดูแลงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของปริญญา 
 บัณฑิต 
  ๕.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ก ากับดูแลงานกิจกรรมของนักศึกษา 
 ปริญญาบัณฑิต  สื่อและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ  และกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ 
  ๖.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา  ก ากับดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอน  รวมทั้งจัดท า 
 แผนงานและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรเอเชียศึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  การรับมอบหมายงานของผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ได้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้รับมอบงานต่อจาก
ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ชุดก่อน  ดังนี้ 
  ๒.๒.๑  การรับมอบหมายงาน  เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
   คณะผู้บริหารชุดก่อนประกอบด้วย  คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  และ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้มอบหมายงานด้วยวาจาแก่ผู้บริหารชุดใหม่ประกอบด้วย  คณบดี  รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา 
  งานที่ได้รับมอบหมายมี  ๘  เรื่อง  แบ่งเป็น  ๕  ประเด็น 

๑. ประกาศต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ก. ประกาศเกี่ยวกับการรับน้องใหม่  ที่มีการก าหนดเวลาการจัดกิจกรรมไว้ว่าเกินเวลา  

๒๐.๐๐ น.  ต้องมีบันทึกขออนุญาตคณบดี  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒๒.๐๐ น. 
ข. ประกาศเกี่ยวกับการเงินเรื่องการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  ที่มีการจัดสรรค่าตอบแทนให้

ชั่วโมงละ  ๖๐๐  บาท  โดยผู้สอนได้รับ  ๔๐๐  บาท  และคณะวิชาได้รับ  ๒๐๐  บาท 
๒. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  มีข้อก าหนดว่านักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่

สอบเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ได้ระดบั  B ๒  ก่อนส าเร็จการศึกษา 

๓. ด้านงานบริการวิชาการของคณะที่มีระเบียบรองรับ  โดยศูนย์บริการวิชาการที่อยู่ใน
โครงสร้างใหม่ของคณะจะต้องจัดท าระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยศูนย์บริการ
วิชาการท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
๔. ด้านวิชาการและวิจัย 

ก. เวทีวิชาการ 
- เวทีวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต  ได้แก่ One Arts  เป็นความร่วมมือระหว่างคณะ

ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  และคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยในปีการศึกษานี้  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย 

- เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม  ๕  สถาบัน  ก าหนดการจัด
โครงการวันที่   ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาคี
ประกอบด้วย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมด้วยสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติของ
ฝรั่งเศส (INALCO) 

ข. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขณะนี้วารสารได้เผยแพร่ผ่านระบบ
ออนไลน์  จึงใช้งบประมาณจัดท าวารสาร  ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐ บาทต่อฉบับ 

๕. ด้านการบูรณะซ่อมแซมอาคาร 
ก. อาคาร  ๕๐  ปี  มีการปรับปรุงห้องน้ า  หม้อแปลงไฟฟ้า  และทางหนีไฟ  แต่มีส่วนที่

ก าลังรอปรับปรุงคือ  ห้องเรียน  เก้าอ้ี และห้องแล็บภาษา 
ข. อาคาร  ๓๖  ปี  อยู่ระหว่างด าเนินการจะทาสีอาคารใหม ่
ค. อาคารอักษรศาสตร์  อยู่ระหว่างรองบประมาณแผ่นดินในการซ่อมแซมฐานราก  และ

ระบบไฟฟ้า 
 

๒.๒.๒  การปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี 
 ช่วงที่ผู้บริหารชุดใหม่ยังไม่ได้เข้ารับต าแหน่ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีตามล าดับเวลา
ดังนี้ 

๑. การจัดท าค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน  และการเจรจาค่าเป้าหมาย  แผนปฏิบัติงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ ห้อง อธ.๑๓๐๒  
ส านักงานอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์ 

การเจรจาค่าเป้าหมาย  แผนการปฏิบัติงาน  เป็นงานต่าง ๆที่สอดคล้องตาม 
     แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะต้องรับมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานของ 
     คณะ  และมอบหมายให้ภาควิชาต่าง ๆ ด าเนินงานและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน 
     ของภาควิชาต่อไป 
 ในการนี้  อธิการบดีได้มอบหมายให้น าผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา   
     ไปพิจารณาปรับแก้ไข  ได้แก่ การสื่อสารในองค์กร การติดตามงานและ         
     ความสืบเนื่องของงาน  และการสานงานต่อจาการท า MOU กับหน่วยงานอื่น 
๒. การน าเสนอโครงการภารกิจนโยบาย ในงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม     
นริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการดี  ตลิ่งชัน 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะจัดท าแผนการใช้เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
เงินรายได้ของคณะ    ๑๒๒,๑๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท 
จัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและสร้างสรรค์      ๕,๔๗๓,๗๐๐.๐๐ บาท 
จัดสรรเป็นงบบุคลากร     ๒๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
วงเงินในการค านวณเพ่ือจัดท าแผนงบประมาณ   ๙๓,๐๙๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
คณะได้จัดท าแผนงบประมาณภารกิจนโยบายร้อยละ     ๓๒.๗๓ 
รวมเป็นเงิน        ๓๐,๔๗๓,๗๐๐.๐๐ บาท 
 

การจัดท าแผนงบประมาณดังกล่าว  ได้ด าเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และค่าเป้าหมายของงานตามที่คณะได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ในการ
น าเสนอแผนงบประมาณนี้  ได้แจ้งถึงข้อกังวลใจเรื่องการรับมอบอาคาร  ๕๐  ปี  จากมหาวิทยาลัย  เนื่องด้วยเมื่อ
ส ารวจอาคารในเบื้องต้นพบว่า  มีรายการที่ต้องซ่อมแซมเกินกว่าที่คาดไว้  เช่น บางส่วนมีปลวกกัดกิน  ระบบน้ า
และระบบไฟมีปัญหา  ประธานในที่ประชุมฯ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้จัดท า
แผนการบูรณะซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ของทุกคณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  สืบเนื่องจากประธานในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายงานดังกล่าว  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาจึงได้ส่งบันทึกถึงคณะให้ทบทวนแผนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาได้จัดท าแผนโดยเพ่ิม
อาคาร ๕๐ ปี เข้าไปขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินด้วย  ดังที่น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวารที่ ๔.๙ 
 

๓. การเข้ารับฟังนโยบายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้อง อธ.๑๓๐๒ ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
อธิการบดีประธานในที่ประชุมได้กล่าวถึงนโยบายการวิจัยว่าการท าวิจัยในอนาคต
เน้นการวิจัยแบบบูรณาการ  และเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่  โดยมหาวิทยาลัยจะ
จัดท าและให้คณะวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในแผนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
เสนอของบประมาณวิจัยจากหน่วยงานที่จัดสรรเงินวิจัยแก่มหาวิทยาลัย 

 
  คณะวิชาต่าง ๆ ที่จะด าเนินงานด้านงานวิจัยจึงต้องปรับตัวในการเสนอหัวข้อวิจัย      โดยควรมี
ผู้ร่วมวิจัยที่มาจากหลายสาขาวิชา  เพ่ือให้การวิจัยมีหัวข้อที่ครอบคลุมหลายด้านและสอดคล้องกับความต้องการ
เชิงเศรษฐกิจและชุมชน 
 
  ๒.๒.๓  สรุปการเงินในบัญชีต่าง ๆ ของคณะ ณ วันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
   บัญชีการเงินต่าง ๆ รวม  ๒๒  บัญชี  เป็นบัญชีที่เบิกจ่ายเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
ที่ฝ่ายงานคลังต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบการเคลื่อนไหวของบัญชีทุกเดือน   

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ
เรื่อง “How to Call over a 
Waiter/Waitress in Japanese, 
Korean and Thai: Cognitive 
Linguistic and Cross-cultural 
Studies” ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “Research 
Approaches in Social 
Science, Management, 
Humanities, Economic and 
Business RAME-JUNE- 2019”  

จัดโดย Social Science and 
Economics Research 
Society  

29-30 มิ.ย.62 กรุงอัมสเตอร์ดัม  
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 อ.นวัต  เลิศแสวงกิจ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 ก.ค.62 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

กรรมสอบวิทยานิพนธ์เรือ่ง "An Interlanguage 
Study and a Study of Metalinguistic 
Knowledge on English Tenses as Related to 
Time and Aspects in Thai University 
Students" 

EIL International Office, 
Chulalongkorn University 

24 มิ.ย.62 

3 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12 ก.ค.62 

4 อ.วีณา  วุฒิจ านงค์ กรรมการตัดสินกลอนสด คร้ังที่ 15 เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สถาบันสุนทรภู่ จังหวัดนนทบุรี 19 ก.ค.62 

5 อ.ศิวพร  สุวรรณมณี กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
 

คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 มิ.ย.62 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

กรรมการ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

6 รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ - กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เภสัช (หลักสูตรนานาชาติ)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 มิ.ย.- 
31 ก.ค.62 

  - กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิก 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 ก.ค.62 

7 ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "กลุ่มการเมอืง 
ในการ์ตูนการเมืองของ ชัย ราชวตัร, บัญชา คามิน, 
และเซีย ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558" 

คณะอักษรศาสตร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 ก.ค.62 

 
วิทยากร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

วิทยากรในการเสวนาหัวขอ้เรื่อง 
"ศาสนาไม่มีความรุนแรง หรือ
ความรุนแรงไม่มีในศาสนา" 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

20 ก.ค.62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

   2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ภาษา สังคม และคนในยุค
ดิจิทัล 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

8 ส.ค.62 ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

  - โครงการสัมมนาวิชาการดา้น
การสอนภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

11-12  
ก.ค.62 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 อ.จิตรนันท ์
กลิ่นน้อย 

ประชุมวิชาการว่าดว้ยการวิจัย
และสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11-12  
ก.ค.62 

คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

2 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลุน 

คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูล
การวิจัยในคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลและระบบตัวอย่าง 
โครงการพัฒนามาตรฐานการ
จัดการข้อมลูในคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาต ิ
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5 ก.ค.62 ส านักงานการวิจัย
แห่งชาต ิ

ไม่เบิก 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

3 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

A Route to Success in 
Writing and Publishing 
English Article for 
International Journals และ
หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่ง
สู่การตพีิมพ์บทความในวารสาร 
Scorpus 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 ก.ค.62 สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่เบิก 

4 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง 
"แนวทางการพัฒนานักวิจัยของ
ประเทศ" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ 3 ก.ค.62 โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

5 
 

6 

อ.ภาณุพันธ ์
จันทร์เฟื่อง 

อ.ดร.อนุสรณ์  
ชมภูพล 

เทคนิค วิธีการสร้างโจทย์วิจัย
บูรณาการระหว่างสาขาวิชาเพือ่
ตอบโจทย์ประเทศ 

ส านักบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 ก.ค.62 ส านักบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไม่เบิก 

7 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมโิคกรักษ ์

ประชุมคณะอนุกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ คร้ังที่ 1/2562 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

9 ก.ค.62 ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 

ไม่เบิก 

8 อ.ดร.สุนทรี 
โชติดิลก 

เสวนาทางวิชาการเรื่อง  
"รู้โหราศาสตร์ไม่พลาด
วัฒนธรรมอินเดีย" 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

24 ก.ค.62 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไม่เบิก 

9 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรับแก้ขอ้เสนอแนะ
โครงการวิจัยส าหรับจัดท า
สัญญารับทุนวิจัย 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 ก.ค.62 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) 

ไม่เบิก 

  - ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส านักงานบริหารการวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

ไม่เบิก 

10 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ประชุมคณะกรรมการรางวัล
พานแว่นฟา้ คร้ังที่ 1/2562 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

8 ก.ค.62 อาคารรัฐสภา ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนทีป่ฏิบัต ิ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง 

วารสารวิชาการ Veridian 
E-Journal   

25 มิ.ย.-9 ก.ค.62 - 

2 ผศ.ดร.ศศิกานต์ 
คงศักดิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารการวิจัยเพือ่พัฒนาชุมชน 
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

31 พ.ค.-28 มิ.ย.62 - 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  อักษราวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยที่ประชุมฯ มีมติก าหนดประเด็นหลักงานอักษรา
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในชื่อ “Arts Network” นั้น  คณะฯ ได้จัดท าตัวอย่างสัญลักษณ์และโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานอักษราวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชานาฏยสังคีตออกแบบสัญลักษณ์ของโครงการ
อักษราวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒  และให้ภาควิชาด้านภาษา แปลค าว่า “Arts Network” เป็นภาษาต่าง ๆ ด้วย  
  ทั้งนี ้ ก าหนดประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

๑.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๓.  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและ 

การวิจัย 
๔.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดง 

  ๕.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
  ๖.  เลขานุการคณะอักษรศาสตร์  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์และ 

ยานพาหนะ 
  ๗. หัวหน้างานคลังและพัสดุ  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ส าหรับผู้ที่จะเสนอรูปแบบของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของโครงการอักษราวิชาการ  ประจ าปี 
๒๕๖๒ ให้เสนอที่ประธานอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
  การจัดสรรงบประมาณ ให้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

๑. ภาควิชาที่มี ๑  สาขาวิชา  จัดสรรงบประมาณให้ภาควิชาละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

๒. ภาควิชาที่มีสาขาวิชามากกว่า ๑ สาขาวิชา จัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท    
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๓. สาขาวิชาเอเชียศึกษา จัดสรรงบประมาณโดยแยกตามภาษา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 
  ก าหนดเวลาการเตรียมงานของนักศึกษาระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ก าหนดเวลา 
ดังนี้  

๑. วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. 
๒. วันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการพลเรือนใน 

        สถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  คณะอักษรศาสตร์ 
รอบครึ่งปีหลัง (๑  เมษายน  ๒๕๖๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒) 

 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
พ.ศ.๒๕๖๑  ฉบับลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาเพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกรอบส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ
ครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว และก าหนดขั้นตอน
ระยะเวลาในการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี และเลขานุการคณะฯ 
  ๑.  การประเมินอาจารย์ในภาควิชา 
   หัวหน้าภาควิชา     ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๒.  การประเมินหัวหน้าภาควิชา 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๓.  การประเมินรองคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
  ๔.  การประเมินผู้ช่วยคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
  ๕.  การประเมินเลขานุการคณะฯ 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย   กรรมการ 
   หัวหน้างาน จ านวน ๑ คน    กรรมการ 
 

ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๑.  ภาควิชา/ส านักงานคณบดี เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายัง
คณะฯ  ภายในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
  ๒.  คณาจารย์ส่ง KPIs ให้หัวหน้าภาควิชา  ภายในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 
  ๓.  หัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะฯ ส่ง KPIs ให้คณะฯ  ภายในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

  ๔.  ภาควิชา/ส านักงานคณบดี จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ท าไว้  
ภายในวันที่  ๙ - ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 
  ๕.  ภาควิชา/ส านักงานคณบดี  เสนอผลการประเมินให้คณบดีพิจารณา  ภายในวันที่  ๑๖ 
กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการด าเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะฯ ดังนี้ 
  ๑.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา   
       คณบดี       ประธานกรรมการ 
       หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์     กรรมการ 
       หัวหน้างานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
  ๒.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
       คณบดี       ประธานกรรมการ 
       หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก   กรรมการ 
       หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๓.  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย   
       คณบดี       ประธานกรรมการ 
       หัวหน้าภาควิชาปรัชญา     กรรมการ 
       หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
       คณบดี       ประธานกรรมการ 
       หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย     กรรมการ 
       หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
       คณบดี       ประธานกรรมการ 
       หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส     กรรมการ 
       หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๖.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา   
       คณบดี       ประธานกรรมการ 
       หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต     กรรมการ 
       รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ    กรรมการ 
  ๗.  เลขานุการคณะฯ   
       คณบดี       ประธานกรรมการ 
       รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา    กรรมการ 
       รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ    กรรมการ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ภาควิชาปรัชญา ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๕๙  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน* 
๒. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ ๒. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ ๓. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 
๔. อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง* ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน* ๕. อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทย
ส าหรับชาวต่างประเทศ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่ Ms. Lyli Chin  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ 
วัฒนธรรมไทยศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่ Ms. Lyli Chin ตาม
รายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ กบม. ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  จากเดิมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็น ภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๓ 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จากเดิมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ภาคการศึกษาต้น              
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๘ ครั้งท่ี ๙ ครั้งท่ี ๑๐ และภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ 

 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ครั้งที่   ๘ จ านวน        ๓   ราย 
  ครั้งที่   ๙ จ านวน     ๑๖   ราย 
  ครั้งที่ ๑๐ จ านวน         ๑   ราย 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ครั้งที่   ๑ จ านวน         ๑   ราย 
 

  รวมทั้งสิ้น        ๒๑   ราย 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จ านวน ๒๑ ราย และ 
ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์  จ านวน  ๓  เรื่อง  
 

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน  ๓  เรื่อง ดังนี้ 
 

  รำยละเอียด  หลักเกณฑ์/เงินรำงวัล 

1. บทความวิจัย เรื่อง การใช้วัจนกรรมในเพลงประจ าสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 
 เผยแพร่ใน Veridian E-journal, Silpakorn University ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2562): 86-99.  
 ผู้ขอรับทุน   รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัต ิ

ข้อ ก 5) ข 3) / 
3,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

2.  บทความวิจัย เรื่อง Mann, hmm, häh?! การใช้ค าอุทานในภาพยนตร์เยอรมัน 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2562): 84-102. 
    ผู้ขอรับทุน   อาจารย ์Felix Pülm 

ข้อ ก 5) ข 3) / 
2,400 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๔ 

  รำยละเอียด  หลักเกณฑ์/เงินรำงวัล 
3.  บทความวิจัย เรื่อง รูปแบบค าแสดงการเน้นเสริมความของผู้หญิงกับผู้ชาย ในภาษาไทยและภาษาเยอรมัน    
                     (Forms of intensifiers used by women and men in Thai and in German) 
 เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 39 เล่มที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2562): 33-47. 
    ผู้ขอรับทุน   ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 

ข้อ ก 5) ข 3) / 
2,400 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
7,800 บาท 

(เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๓ เรื่อง ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การตรวจสอบการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการได้ตรวจสอบการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และจัดท า “รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินการส าหรับรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑” 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
ด าเนินการส าหรับรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอเปิดกลุ่มรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๐ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  

เป็นกรณีพิเศษโดยไม่รับค่าตอบแทน  
 

   (ขอถอนเรื่อง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ แผนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา เสนอแผนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้า งเพ่ือขอรับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๕ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพ่ือขอรับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ การจัดงานกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ประสงค์จะจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาล
แห่งชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐๐,๕๐๐ บาท (สองแสน   
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่ง
ชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐๐,๕๐๐ บาท (สองแสนห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ บุคลากรสายวิชาการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง งานคลังและพัสดุ ประสงค์ให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่บุคลากรสายวิชาการในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศคณะอักษรศาสตร์เกี่ยวกับการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการ 
  นอกจากนี้ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๒ ราย ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.  อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Remote Sensing and Geographic information system ณ Asian Institute of 
Technology ด้วยทุน RTG Fellowship จ านวน ๙๗๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ทุน AIT 
Fellowship Scheme จ านวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๒ ปี 
๑๑ เดือน ๑๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๒๒,๗๔๙  บาท (สองหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) 
  ๒.  อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน
ส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๗๖,๙๐๐  บาท (เจ็ดหมื่น
หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๖ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่บุคลากรสายวิชาการในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศคณะอักษรศาสตร์เกี่ยวกับการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการ  โดยให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แก่บุคลากรสายวิชาการทั้งผู้ที่ขอรับทุนรายเดิมและผู้ที่ขอรับทุนรายใหม่  และอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่  อาจารย์กมลพร 
อุปการแก้ว เป็นเงิน ๒๒,๗๔๙ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) และอาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 
เป็นเงิน ๗๖,๙๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๖๔๙ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหก
ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)  ทั้งนี้  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงานคณบดี 
   คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ส านักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์  ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษาแจ้งว่ามีนักศึกษาประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้ว ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตของ
นักศึกษา จ านวน ๑ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ ยกเว้นวิชา มศว.๑๔๑ ชีวิตในโลกดิจิทัล  ไม่สามารถเทียบกับ
รายวิชา  ๐๘๔ ๑๐๕ โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได ้
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๕   ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา  ๔๑๒  ๒๓๔  การอภิปรายกลุ่ม  

เพิ่มเติม 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา ๔๑๒ ๒๓๔ การอภิปรายกลุ่ม เพ่ิมเติม
เป็นกรณีพิเศษ  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา ๔๑๒ ๒๓๔ การอภิปราย
กลุ่ม เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  การบริหารจัดการรายวิชาที่มีนักศึกษาจ านวนมาก 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมฯ ได้ขอหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนเป็นจ านวนมาก   
โดยเฉพาะรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการส ารวจข้อมู ล
รายวิชาที่มีการจ ากัดจ านวนรับนักศึกษา และรายวิชาที่มีเงื่อนไขการลงทะเบียนผูกพันกับเรื่องจ านวนคน ทั้งนี้ 
ขอให้ภาควิชาเสนอข้อมูลรายละเอียดของปัญหาที่เก่ียวข้องมายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะอักษรศาสตร์จะ
ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ โดยจะใช้สถานที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นมีอาจารย์ผู้สนใจจะเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓๐ คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๒ คน 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  ผู้ร่วมประเมิน (Stakeholder) ในการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมฯ  ได้หารือเรื่องผู้ประเมินในการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตว่าควร
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๘ 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอว่านอกจากผู้ใช้บัณฑิตแล้วควรมีผู้ปกครองของนักศึกษาใน
หลักสูตร  และบุคคลทั่วไป  หน่วยงานที่ประสงค์จะจ้างงานบัณฑิต 
  ทั้งนี้  ฝ่ายวิชาการจะจัดท าแบบสอบถามในส่วนที่เป็นค าถามภาพรวมของคณะให้แต่ละหลักสูตร
เพ่ิมเติมค าถามเฉพาะของแต่ละหลักสูตรต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕ น. 
 
        

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


