
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชมุปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร ์
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร ์ อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สาวติรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๒ อาจารยจ์ิตรนันท์  กล่ินน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพเิศษ  
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา  
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทพิย์  จันทร์ลุน ผู้เข้าร่วมประชมุในระเบียบวาระที่  ๒.๒  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทร์ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทร์ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๓  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร ์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

ปฏบิตัริาชการ ณ ตา่งประเทศ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

แสดงปาฐกถา (Keynote 
Speech) ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ  
The 7th International 
Conference on Education 
and Psychological Science 
(ICEPS 2020) 

International Economics 
Development and 
Research Center (IEDRC) 

6-8 ม.ค.63 ณ เมืองดานัง  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ชลลดา  นาคใหญ่ รายวิชา 613 482 Ethics for 
Professional Biotechnology  
และรายวิชา Ethics for 
Professional Bioprocess 
Engineering 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3,10,17  
และ 24 ม.ค.63 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ผศ.นิธิวดี  สวัสดี LNG231 Reading Appreciation คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2562 (วันศุกร์) 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

3 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

รายวิชา 467 532 การจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
โดยบรรยายเร่ือง "มนษุย์กับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ธ.ค.62 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กรรมการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 อ.ปัณณทัต  โพธิเวชกุล กรรมการประเมินโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ทางด้าน
ศิลปะการละคร ประจําปีการศึกษา 2562 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

18-19 ม.ค.63 

2 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

กรรมการสอบ "DELF Scolaire Level B1" The French Embassy of 
Thailand 

19 ม.ค.63 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 ศ.ดร.กรกช  
อัตตวิริยะนุภาพ 

วิทยากรร่วมเสวนาวิชาการเร่ือง  
"เคล็ด (ไม่) ลับการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ SCOPUS" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์  

8 ม.ค.63 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ 

      

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 
 
 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลนุ 

 

ประชุมเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย 
คร้ังที่ 13 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย (TCI)  

10 ม.ค.63 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

ไม่เบิก 

2 ผศ.ชฎาภรณ์ 
จันทร์ประเสริฐ 

ผู้นํายุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 ม.ค.63 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

              
ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

The 8th TCI-TRF-Scopus 
Collaboration Project 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย (TCI) 

9 ม.ค.63 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ไม่เบิก 

4 
5 

อ.ดร.ปัญญา จันทโคต 
ศ.ดร.บุษบา 

กนกศิลปธรรม 

ประชุมวิชาการเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพวารสารไทย  
คร้ังที่ 13 
 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย (TCI) 

10 ม.ค.63 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ไม่เบิก 

6 
7 

ผศ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล 
อ.หทัยวรรณ 

เจียมกีรติกานนท ์

แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนตามหลักการ
เรียนรู้เชิงผลลพัธ์ 

สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 ธ.ค.62 อาคารศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ไม่เบิก 

8 อ.ดร.วนิดา 
คราวเหมาะ 

การกรอกข้อมูล Flagship 
ประจําปี 2563 ในระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาต ิ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

19 ธ.ค.62 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 ธ.ค.62- 
10 ม.ค.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Thoughts, Chulalongkorn 
Univertiy 

13-20 ธ.ค.62 - 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบ
วิทยานิพนธ์หลักสูตร 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 ธ.ค.62  
เป็นต้นไป 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 ธ.ค.-62-10 
ม.ค.63 

- 

3 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิจัย มข.(ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) 

19-26 ธ.ค.62 - 

4 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6-20 ธ.ค.62 - 

5 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพัทธนันท ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย โครงการประชุมวิจัยระดับชาติ 
มศว.วิจัย คร้ังที่ 13 

23 ธ.ค.62- 
10 ม.ค.63 

- 

  - กองบรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ธ.ค.62 เป็นต้นไป - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย  
ครั้งที่ ๑๓ 

 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน บรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๑๓ และรับฟังการ
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๓ โดยวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ ๑”  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓ การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองของภาควิชา 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งที่ประชุมฯ ทราบถึงแนวทางการเบิกจ่ายค่าเลี้ยง
รับรองของภาควิชา ที่คณะฯ จัดสรรให้ปีละ ๖,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ ดังน้ี 
 ๑.  ภาควิชาสามารถใช้เงินที่ได้รับจัดสรรเพ่ือการเลี้ยงอาหารสําหรับการจัดประชุมของภาควิชา 
 ๒.  ผู้เข้าร่วมประชุมอาจประกอบด้วย อาจารย์ประจํา นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
 ๓.  อัตราการเบิกจ่าย คือ ๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง 
 ๔.  หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย มี ๔ รายการ ดังน้ี 
      ๔.๑  หลักฐานการติดต่อ ที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเชิญประชุม ระบุวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม/หารือ อย่างชัดเจน และระบุรายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งน้ี การติดต่อต้องเกิดขึ้นก่อนการขออนุมัติ 
              ๔.๑.๑  บุคคลภายใน (อาจารย์ประจําและนักศึกษา) ต้องใช้บันทึกข้อความที่ลงนามโดย
หัวหน้าภาควิชา 
     ๔.๑.๒  บุคคลภายนอก ต้องใช้หนังสือราชการท่ีลงนามโดยคณบดี 
      ๔.๒  บันทึกข้อความขออนุมัติค่าอาหารในการจัดเลี้ยงสําหรับการประชุม 
    ๔.๒.๑ ขออนุมัติก่อนวันประชุมเท่าน้ัน คณะฯ ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณย้อนหลัง 
    ๔.๒.๒ ในเบ้ืองต้นให้ระบุค่าอาหารเต็มจํานวน คือ คนละ ๒๐๐ บาท (เช่น ๑๐ คน ขออนุมัติ 
๒,๐๐๐ บาท) เมื่อนําหลักฐานทางการเงินมาประกอบการเบิกจ่ายในภายหลัง จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
และไม่เกินงบประมาณสะสมรายปี คือ ภาควิชาละ ๖,๐๐๐ บาท 
       ๔.๓  รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 
     ๔.๓.๑  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนลงลายมือช่ือต่อท้ายช่ือ-สกุลของตน 
     ๔.๓.๒  หัวหน้าภาควิชาลงนามรับรองรายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมท้ายหน้ากระดาษ 
       ๔.๔  หลักฐานทางการเงิน 
     ๔.๔.๑  ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ 
     ๔.๔.๒  ใบสําคัญรับเงินที่ลงนามโดยเจ้าของร้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
เจ้าของร้าน 
     ๔.๔.๓  ใบสําคัญรับเงินที่ลงนามโดยหัวหน้าภาควิชา และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔ ขั้นตอนการติดต่อขอเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้และแนะแนว
   อาชีพแก่นักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ แจ้งที่ประชุมฯ ทราบถึงขั้นตอนการติดต่อขอ
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ความรู้และแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ดังน้ี 
  ๑.  ภาควิชาติดต่อวิทยากรและหน่วยงานภายนอกอย่างไม่เป็นทางการ 
  ๒.  เมื่อวิทยากรตอบรับการทาบทาม ภาควิชาทําหนังสือแจ้งรายละเอียดการเชิญวิทยากรมายัง
คณะฯ เพ่ือให้คณะฯ ดําเนินการออกจดหมายเชิญวิทยากร 
  ๓.  คณะฯ ดําเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือติดต่อกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็น
ทางการ ระบุหัวข้อการบรรยาย แต่ไม่ระบุช่ือวิทยากร 
  ๔.  หน่วยงานภายนอกส่งหนังสือตอบรับให้คณะฯ พร้อมระบุช่ือวิทยากร 
  ๕.  ภาควิชาจัดกิจกรรมตามกําหนดการ 
  ๖.  คณะฯ ออกหนังสือเพ่ือขอบคุณหน่วยงานภายนอกหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕ สรุปข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ถึงข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๖ การเตรียมความพร้อมสําหรับโครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๑-๒ 
   
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งที่ประชุมฯ ทราบถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับ
โครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๑-๒ ว่า การดําเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารอักษรศาสตร์ ๑-๓ 
ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ของภาควิชาภูมิศาสตร์  ภาควิชาสังคมศาสตร์  และภาควิชาประวัติศาสตร์  ในอาคารอักษรศาสตร์        



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 

๑-๒ น้ัน ในการน้ีสถาปนิกได้ประเมินสถานการณ์ว่ามีความจําเป็นต้องดําเนินการโดยปราศจากอาจารย์และ
นักศึกษาในพ้ืนที่ เน่ืองจากจะเกิดฝุ่นและเสียงรบกวนอย่างมาก จึงขอให้อาจารย์ในอาคารอักษรศาสตร์ ๑-๒ ย้าย
ห้องพักและวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นพร้อมกับอาจารย์ในอาคารอักษรศาสตร์ ๓ โดยคณะฯ จะจัดสรรห้องพักช่ัวคราว
ของอาจารย์ทั้ง ๓ ภาควิชา ในอาคาร  วชิรมงกุฎ ดังน้ี 
 

ภาควิชา ห้องพักชั่วคราว หมายเหตุ 
ภูมิศาสตร์ ห้อง ๒๑๕ อาคารวชิรมงกุฎ ๖ โต๊ะ (ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

สังคมศาสตร ์ ห้อง ๒๑๕ อาคารวชิรมงกุฎ ๖ โต๊ะ (ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 
ประวัติศาสตร์ ห้อง ๒๑๖ อาคารวชิรมงกุฎ ๑๑ โต๊ะ (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 
  ทั้งน้ี คณะฯ จะวางแผนร่วมกับสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าของอาคารอักษรศาสตร์ ๑-๒ เป็นลําดับแรก คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ ภาคการศึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑ การดําเนนิการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และนักศึกษาที่สมควรสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๖ ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จํานวน ๖ ราย และ
ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๒๒ การเขียนเพ่ือ 
   วัตถุประสงคท์างวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๒๒ การเขียนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวเนตรนัดดา มะลิคํา รหัสประจําตัว 
๐๕๕๙๐๑๙๔ จากค่าระดับคะแนน C เป็น A เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับคะแนนของ
อาจารย์ผู้สอน  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๒๒ 
การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวเนตรนัดดา มะลิคํา 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๑๙๔ จากค่าระดับคะแนน C เป็น A ต่อไปได้  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ขออนุมัตินักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
   หลักสูตร ๓+๑ หลักสูตร ๗+๑ และรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียน  
   ประจําภาคการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า งานบริการการศึกษา ได้ดําเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และ
หลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวนรวมท้ังหมด ๖๔ คน  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษา จํานวน ๖๔ คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชีย
ศึกษา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ และอนุมัติรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศเฉพาะ
หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษ
เอเชียศึกษา) สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรบั
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๒.๑ อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญา ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี 
ต้ังแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท (หน่ึงหมื่น
ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท 
(หน่ึงหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒.๒ อาจารย์กมลพร  อุปการแก้ว 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว อาจารย์ประจําภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับ
ป ริญ ญ า เอ ก  ส าข า วิ ช า  Remote Sensing and GIS , Asian Institute of Technology ด้ ว ยทุ น  RTG 
Fellowship ทุน AIT Fellowship Scheme และทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๒ ปี ๑๑ เดือน ๑๗ วัน ต้ังแต่วันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๒,๖๕๐  บาท  (สองพันหกร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน 
๒,๖๕๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓ ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ขอรบัเงินรางวัลสนับสนนุให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

จากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝร่ังเศสประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันเน่ืองในงานกิจกรรมประจําปี ๒๕๖๒ ของสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย (ATPF) ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังต่อไปน้ี 
 

ลําดับ นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นายอภิลาภ เอ่ียวอุดมสิน รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๒๔ รางวัลยอดเย่ียมการแข่งขัน

เขียนบรรยายภาพที่กําหนดให้
เป็นภาษาฝรั่งเศส 

๒,๐๐๐ บาท 

๒ นายทินภัทร รุง่ทองคํากุล รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๑๓๒ รางวัลที่ ๑ การแข่งขันตอบ
คําถามความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
ประเทศฝร่ังเศส-ไทย 

๒,๐๐๐ บาท 

๓ นางสาวพิชญา เชาว์นวม รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๒๖๔ รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเล่าเรือ่ง ๒,๐๐๐ บาท 
๔ นางสาวปัทมพร แก้วนิคม รหัสประจําตัว 

๐๕๕๙๐๒๒๓ 
รางวัลที่ ๒ การแข่งขันท่องบท
กวีนิพนธ์ภาษาฝร่ังเศส 

๑,๐๐๐ บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐

 

ลําดับ นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๕ นายณัฐภูมิ โคตรธรรม รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๑๑๔ 

นางสาวธนภรณ์ แสงแก้ว รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๑๔๑ 
นางสาวสรินนาถ พันธ์ดี รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๓๖๕ 
นายณัฐวัตร เรืองกฤษ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๕๒ 
นางสาวธรณ์ขมณฑน์ ฐากุลวีรนันท์ รหสัประจําตัว 
๐๕๕๙๐๔๕๓ 

รางวัลที่ ๓ การแข่งขันแสดง
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 

๑,๐๐๐ บาท 

๖ นางสาวศุภวรรณ กันทา รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๓๔๘ รางวัลชมเชย การแข่งขันวาด
ภาพตามคําบอก 

๑,๐๐๐ บาท 

๗ นางสาวธนิดา หนูสาย  รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๑๔๔ รางวัลชมเชย การแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิน้ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทั้ง  ๗  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียด
ที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔ การเสนอชื่อบคุลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาํหรบัผู้ทีไ่ด้รับรางวัล

และสรา้งชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศลิปากร (ไตรมาสที่ ๑) 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ  พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์    
การเข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สําหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ไตรมาสที่ ๑  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ ๑) และเสนอต่องานประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕ การพิจารณาทบทวนเสนอรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ซึ่งมาจากคณาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้คณะฯ พิจารณาทบทวนและเสนอรายช่ือพร้อมประวัติของผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ในกลุ่มสาขาของคณะฯ          
มาหน่ึงช่ือ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์ 
เป็นกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และให้เสนอผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖ ผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพหลกัสูตรองค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ว่าตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
ติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ น้ัน คณะฯ ได้ดําเนินการติดตามและมีหลักสูตรของคณะฯ รายงานผลการดําเนิน
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มาแล้ว ๑๑ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
๘. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๙. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
๑๐. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๑๑. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของหลักสูตร
จํานวน  ๑๑  หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๑ การประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าขอให้ภาควิชาแจ้งกับอาจารย์ประจําของภาควิชา
เก่ียวกับการวางแผนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ในส่วนของการประเมินผลการสอน  โดยการขอรับการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๒

 
ประเมินการสอนนั้นต้องสอนให้ครบร้อยละ ๑๐๐ คือ ๑๕ ครั้ง ทั้งน้ี หากในคาบใดมีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน 
คาบน้ันจะไม่นับเวลาการสอนให้กับอาจารย์ประจํา ดังน้ัน ถ้าประสงค์จะใช้รายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษมา
สอน จําเป็นต้องนําการสอนในรายวิชาอ่ืน มารวมเพ่ิมเติมเพ่ือให้คาบการสอนครบร้อยละ ๑๐๐ ได้ ทั้งน้ี รายวิชาที่
อาจารย์ประจําสอนเป็นครั้งแรกจะไม่สามารถนํามาใช้ประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ 
เพราะเอกสารประกอบการสอนต้องใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
  อน่ึง  ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
และการวิจัยจะส่งบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้ภาควิชาตรวจสอบและเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมมายังคณะฯ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๒ รายงานผล TCAS รอบท่ี ๑ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าการคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ ๑ แฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ คณะอักษรศาสตร์ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ
คัดเลือกจํานวน ๘๐ คน มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น ๕๗ คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือก ๕๑ คน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 สาขาวิชาภาษาไทย   มีผู้มารายงานตัว  ๑๔  คน     ผ่านการคัดเลือก  ๑๔  คน 
 สาขาวิชาภูมิศาสตร์  มีผู้มารายงานตัว   ๗   คน     ผ่านการคัดเลือก   ๗   คน 
 สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  มีผู้มารายงานตัว  ๑๑  คน     ผ่านการคัดเลือก  ๑๑  คน 
 สาขาวิชาปรัชญา   มีผู้มารายงานตัว  ๑๐  คน     ผ่านการคัดเลือก   ๘   คน 
 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา มีผู้มารายงานตัว  ๑๐  คน     ผ่านการคัดเลือก   ๖   คน 
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ มีผู้มารายงานตัว   ๕   คน     ผ่านการคัดเลือก   ๕   คน 
 บรรณารักษศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 
        นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


