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ผู้มาประชุม 
 

 

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

๑๐ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๐ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ลาประชุม 
๔ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๖ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.มุจรินทร์  อิทธพิงษ์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

30 ส.ค.62 

2 อ.รุ่งธิวา  ขลิบเงิน กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักหอสมุดกลาง 

ส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

30 ส.ค.62 

3 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะวิชา 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ส.ค.62 

  - กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

29-30 ส.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 

วิทยำกร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ทัศนา(จร) ภารตะ : การเดินทาง
แสวงหาจิตวญิญาณ 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

29 ส.ค.62 คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

   2 ผศ.ดร.คัททิยากร 
 ศศิธรามาศ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนบทความวชิาการ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพื่อรับการตีพิมพ์ในฐานขอ้มูล TCI 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

17 ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนบทความวชิาการ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพื่อรับการตีพิมพ์ในฐานขอ้มูล TCI 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

24 ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   4 ศ.ดร.บุษบา  
           กนกศิลปธรรม 

Genre Analysis and 
Academic Discourse 

Chulalongkorn University 28 ส.ค.62 Chulalongkorn University 

   5 อ.ดร.พิภ ู บุษบก ความสัมพันธไ์ทย-จีน ในมิติ
ประวัติศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 ส.ค.62 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

   6 อ.ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง ลู่ซวิ่นกับการปลดแอกสตรี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 29 ส.ค.62 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

   7 ผศ.วันชัย  สีลพทัธก์ุล เติมเต็มการใช้ประโยครูปเงื่อนไข โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 
จังหวัดนนทบุรี 

31 ส.ค.62 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 
จังหวัดนนทบุรี 

   8 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ภาษาไทยเชิงวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 29 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   9 อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ ภาษาเกาหลีเพื่อใชส้ื่อสารใน
ห้องเรียนส าหรับครูที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนฯ  
ประจ าปี 2562 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

13-16  
ส.ค.62 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 
             ประชมุ สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย Vocabulary in EAP and ESP 
: Bringing research into 
practice 

สถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

24 ส.ค.62 สถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ไม่เบิก 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมรายงานความก้าวหน้า 
ชุดโครงการท้าทาย เรื่อง  
"ปัจจัยปัญหาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย :  
กลยุทธ์และนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา" 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

25 ส.ค.62 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) 

ไม่เบิก 

3 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ประชุมวิชาการเครือขา่ยความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
วัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

28 ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไม่เบิก 

4 อ.ดร.สิรินาถ 
ศิริรัตน์ 

meeting for the Exhibition 
of Korean Language 
Education 

Embassy of the Republic 
of Korea 

20 ส.ค.62 Chatrium Hotal 
Riverside Bangkok 

ไม่เบิก 
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             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

5 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ร่วมงานเสวนาวชิาการและ
นิทรรศการ "เลอืกแล้วได้อะไร? 
ประชาธิปไตยไทยหลังการ
เลือกตั้ง" 

หอศิลปวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร 

27 ส.ค.62 หอศิลปวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิก 

 
กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร rEflection 13 ก.ค.- 
19 ส.ค.62 

- 

2 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13-27 ส.ค.62 - 

3 ผศ.ดร.วรพร  
ภู่พงศ์พันธุ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

9-23 ส.ค.62 - 

4 อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน - กองบรรณาธิการวารสารสมาคม
ไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหล ี
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ  

วารสารสมาคมไทยคดีศึกษาแห่ง
สาธารณรัฐเกาหล ี 
วารสารสมาคมไทยคดีศึกษาแห่ง
สาธารณรัฐเกาหล ี 

1 ก.ค.62- 
30 มิ.ย.64 

1-9 ส.ค.62 

 
- 

5 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6-14 ส.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 14-17 ส.ค.62 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล 
   การสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ 
 
สรุปเรื่อง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์     ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนรายวิชา ๔๑๒ ๒๕๑ Introduction to Semantics and Pragmatics แล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

- ผลการประเมินผลการสอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ 
- ผลการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแบบที่ ๒   
      ๔๑๒ ๒๕๑ Introduction to Semantics and Pragmatics อยู่ในระดับดีมาก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ตามที่อนุกรรมการฯ เสนอ ทั้งนี้  ผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีมติเห็นชอบผลการ
ประเมิน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓.๑  ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปีหลัง  

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่   ๑๖/๒๕๖๒   เมื่อวันที่            
๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๒  มีมติเห็นชอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ส าหรับ
รอบการประเมินครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓.๒  ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง  

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่   ๑๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่             
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  มีมติเห็นชอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ส าหรับรอบการประเมิน  
ครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  รายงานผลส ารวจของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔.๑  รายงานผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔.๒  รายงานสรุปผลจากแบบสอบถามความต้องการการประกอบอาชีพและช่องทาง 

การรับข้อมูลข่าวสารจากคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   รายงานสรุปผลจากแบบสอบถาม         
ความต้องการการประกอบอาชีพและช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากคณะอักษรศาสตร์ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  QR Code แบบฟอร์มน าส่งข้อมูลของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 
 
สรุปเรื่อง งานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี ได้น าเสนอ QR Code แบบฟอร์มน าส่งข้อมูลของ
หน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๖  ผลการด าเนินงานตามนโยบายในการยกระดับสู่มหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีมาตรฐาน 

สากล 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรได้น าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายในการยกระดับสู่
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล โดยแบ่งเป็น ๓ ประเด็น คือ ผลการประเมินตามเกณฑ์ QS Stars Ratings 
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและใช้ตราสัญลักษณ์ของ QS เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยและจุดแข็งของคณะวิชา  และการให้ทุนสนับสนุนการด าเนินการของคณะวิชาจากงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้โครงการ Silpakorn International Training and Short Courses 
2019 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๗  รายงานผลการประเมินการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์  ประจ าปี 

การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย  รายงานผลการประเมินการศึกษาภายใน 
คณะอักษรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ซ่ึงปรากฏผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่  ๔.๒๒  คะแนน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๘  สรุปข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา  ได้น าเสนอข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ       
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่คณะอักษรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบมีจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๙ ฉบับ (๓๒ สถาบัน ๙ ประเทศ) แต่ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่คณะอักษรศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยรับทราบแล้วมีจ านวน ๑๔ ฉบับ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  ( ไม่มี ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ LINE Official คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้ด าเนินการสมัคร LINE Official คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีชื่อ 
Account คือ “Faculty of Arts, SU” ทั้งนี้การเพิ่มเพ่ือนสามารถท าได้ ๒ วิธี คือ 

๑. พิมพ์ Line ID: @801mkmwi 
๒. สแกน QR Code 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
ทั้งนี้ LINE Official Account มีรายละเอียดแพ็กเกจรายเดือน ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. Free ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 
๒. Basic มีค่าใช้จ่าย ๑,๒๐๐ บาท ต่อเดือน 
๓. Pro  มีค่าใช้จ่าย ๑,๕๐๐ บาท ต่อเดือน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการสมัคร LINE Official คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ทุกคนเพ่ิมเพ่ือนเป็นผู้ติดตามใน LINE Official 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้  ในเบื้องต้นให้คณะฯ ทดลองใช้แบบ “Free” ก่อน ถ้ามีการใช้เกิน
กว่า ๑,๐๐๐ ข้อความต่อเดือนจะน ามาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การท าข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ การท าข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Qingdao University 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกับ Qingdao 
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือส่งนักศึกษา
ปริญญาโทสาขา  Teaching Chinese to Speakers of Other Languages   มาเป็ นอาจารย์ฝึกสอน ใน       
คณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
Qingdao University   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับคณะอักษรศาสตร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร        
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน ๕ ฉบับ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา  แจ้งว่าคณะฯ  ประสงค์ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือ   
ทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ฉบับ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี จ านวน ๒ ฉบับ 
๒. Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น   จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. Meisei University ประเทศญี่ปุ่น    จ านวน ๑ ฉบับ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ฉบับ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การด าเนินงานด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* 
๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ* ๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ* 
๔. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา - 
๕. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน - 
๖. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์ - 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย - 
- ๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 
- ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม 
๑๐. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต ๘. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
๑๒. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก ๑๐. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา 
   อาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง* ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล* ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล* 
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต* ๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต* 
๔. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม 
๕. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
๖. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์ - 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย - 
๙. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก ๗. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ 
๑๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ๙. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ* 
- ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 
๕. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต ๖. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 
๖. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ๗. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
๘. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก ๙. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
- ๑๐. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การพิจารณาเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษาได้จัดท าข้อมูลเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ รอบท่ี ๓ และรอบที่ ๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ รอบท่ี ๓ และรอบที่ ๔ โดยมีการแก้ไขข้อมูลการรับนักศึกษารอบที่ ๒ ดังนี้ 

๑. ภาควิชาภาษาไทย ขอแก้ไขจ านวนรับนักศึกษาจากเดิม “๑๕ คน” เป็น “๑๐ คน” 
๒. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอแก้ไขเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 

๒.๑  เกณฑ์ข้ันต่ าวิชาหลัก (วิชาสามัญ ๙ วิชา) ก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ าวิชาภาษาอังกฤษ 
       เป็น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
๒.๒  เกณฑ์ข้ันต่ า PAT จากเดิม “๕๐ เปอรเ์ซ็นต์” เป็น “๖๐ เปอร์เซ็นต์” 

  และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
   หัวหน้าส่วนงาน 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมิ นผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้ต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ดังนี้ 
  ๑.  เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน ๖ กลุ่ม  
  ๒. ประเมินการบริหารงานของคณ ะอักษรศาสตร์  และ การปฏิบั ติ งานของคณ บดี              
คณะอักษรศาสตร์ ตามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน  (แบบ ปส.๔) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  จ านวน     
๖  กลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 
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๑.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ได้แก่ 

   ๑.๑  รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง 
  ๒. เลขานุการคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก ได้แก่ 
   ๒.๑  เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ 
  ๓. ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้แก่ 
   ๓.๑  อาจารย์ ดร.ฟรานซิส  นันตะสุคนธ์ 
   ๓.๒  อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 
   ๓.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน 
  ๔. ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
   ๔.๑  นางสาววรรณา  วงษ์ธง 
   ๔.๒  นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ 
   ๔.๓  นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช 
  ๕. นักศึกษา 
   ๕.๑ ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ได้แก่  
    ๕.๑.๑ นางสาวกานดา พรหมมะ  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๐๒๘ 
    ๕.๑.๒ นางสาวฐิติพร จันทร์เปล่ง  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๖๑๒ 
    ๕.๑.๓ นายพิพัฒน์พงศ์ หนูสวัสดิ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๒๖๓ 
    ๕.๑.๔ นางสาวปุณณิศา ไวยดารา  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๙๖ 
   ๕.๒ ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่  
    ๕.๒.๑ นางสาวเก๋  แดงสกุล  รหัสประจ าตัว ๖๑๒๐๒๘๐๑ 
    ๕.๒.๒ นางสาวนันท์ภัชอร  ภูมิธรรมรัตน์ รหัสประจ าตัว ๖๑๒๐๒๘๐๔ 
    ๕.๒.๓ นางสาวนันทยา  ศรีวารินทร์ รหัสประจ าตัว ๖๐๒๐๕๘๐๑ 
  ๖. นักศึกษาเก่า ได้แก่ 
   ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย 
   ๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา 
   ๖.๓ อาจารย์อาภากร  หาญนภาชีวิน 
 

  ในส่วนของการประเมินการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร์ และ การปฏิบัติงานของคณบดี
คณะอักษรศาสตร์ มีมติเห็นชอบผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๑ การก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ 
หรือผลการด าเนินการที่คาดหวังของคณะโดยค านึงถึง
ผู้รับบริการอย่างครอบคลุม 

 

 

    

๒ การสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางของ
องค์กรให้ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 
๓ การสร้างบรรยากาศที่ดี เพ่ือสร้างความผูกพันร่วมมือทั่ว

องค์ กร  รวมทั้ งส ร้ างแรงจู งใจ เพ่ื อผลั กดั นผล การ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

 

 

    

๔ การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อม
ทั้งการรายงานให้บุคลากรทราบ 

 

 

    

๕ การรับฟังความต้องการ และข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม และใช้ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

    

๖ การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิผลและทันท่วงที รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

 

 

    

๗ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม และครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ 

 
     

๘ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแล
สวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วน 

 
     

๙ ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนได้
อย่างเหมาะสม 

      

๑๐ การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความ
ผูกพันเพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผลการด าเนินการที่ดี 

      

๑๑ การมอบหมาย และการกระจายอ านาจการบริหารงานได้
ตรงตามความสามารถของบุคลากร 

      

๑๒ ความส าเร็จของความร่วมมือในการท างาน และการสร้าง
เครือข่ายของคณะกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

     

๑๓ ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล       

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน ๕.๐๐ คะแนน) ๔.๑๕ 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ 
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ผลงานเด่น จัดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

๓.๑ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 - การจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 - การจัดท า MOU  
 - การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 
 - การแยกขยะ 
 - ความส าเร็จต่างๆ เป็นผลจากการท างานหนักของสายสนับสนุน 
 - ระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวก 
๓.๒ จุดที่ควรพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
 - การรับฟังความคิดเห็น 
 - การสื่อสารภายในองค์กร 
 - ความชัดเจนในการมอบหมายงานให้กับหน่วยงานท าให้ในการประสานงานบางครั้งมีปัญหา 
 - ไม่เข้าใจระบบการท างาน  ไม่มีทักษะการสื่อสาร 
 - ความคล่องตัวของงานบริการวิชาการ  หลักสูตร 
๓.๓ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
 - ขาดการสื่อสารองค์กร 
 - ทีมรองคณบดีไม่มีคุณภาพ  ไม่มีความรับผิดชอบ 
 - การก ากับดูแลการบริหารงานของส านักงานคณบดี 
๓.๔ สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัย ให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
 - การส ารองงบประมาณในกรณีจัดโครงการในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ 
 - ต้องการให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการใช้สื่อเฟซบุ๊กของคณบดีว่ามีวุฒิภาวะเพียงพอเหมาะสม

กับต าแหน่งหรือไม่อย่างไร 
 - ความชัดเจนของการก าหนดค่าเป้าหมาย ลงสู่ระดับภาควิชา หลักสูตร และระดับบุคคล 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม ๕ สถาบันการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการและ
วัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาในประเทศ ๕ สถาบัน กับสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ 
(INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส คณะกรรมการฯ ดังกล่าวก าหนดจะจัด “โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม ๕ สถาบัน กับสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ ( INALCO) 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  หัวข้อ บทบาทภาษาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก”  ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒         
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะอักษรศาสตร์ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัด “โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและวัฒนธรรม ๕ สถาบัน กับสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ ( INALCO) สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส  หัวข้อ  บทบาทภาษาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก” และอนุมัติให้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์  ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

(วาระลับ) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐ น. 
 
 
 
        นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


