
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี 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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๖ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๗ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 

๑๐ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยเอเชียศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ และภาควิชา 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ และภาควิชา  ทั้งนี้ ในส่วนของ
ภาควิชา คณะฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการด าเนินงานให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
หัวหน้าภาควิชา และคณะจะได้จัดท าข้อมูลบางส่วนให้แก่ภาควิชาเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลฯ ดังกล่าว 
ทั้งนี้ ขอให้ภาควิชาส่งรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของภาควิชามายังงานบริหารและธุรการภายในวัน
ศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ แผนผังอาคารอักษรศาสตร์ ๓ ชั้น ๒ - ๔  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงแผนผังของอาคารอักษรศาสตร์ 
๓ ชั้น ๒ – ๔ เพ่ือให้ภาควิชาวางแผนด าเนินการย้ายสถานที่ท างานชั่วคราว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การบริหารจัดการกิจกรรมของคณะฯ ในสถานการณ์โควิด-๑๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ การช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะผลกระทบจากโควิด-๑๙ 
 
สรุปเรื่อง  ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แบ่งเป็น ๒ มาตรการ ดังนี้ 
  ๑.  มาตรการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค   
โควิด-๑๙ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๑๕,๗๗๖,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบ่งเป็น 
                          ๑.๑  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทุกคน เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

     ๑.๒  ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
(แปดแสนบาทถ้วน) 

     ๑.๓  ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนค่าเล่าเรียน เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้าน 
สี่แสนบาทถ้วน) 

     ๑.๔  ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตปะจ าวัน เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
(แปดแสนบาทถ้วน) 

     ๑.๕  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

     ๑.๖ ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเด่น เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  (สามแสน 
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒.  มาตรการจัดสรรผู้ปฏิบัติงานธุรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ แบ่งเป็น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
        ๒.๑  กลุ่มที่ ๑ บัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) 
        ๒.๒  กลุ่มที่  ๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (จ้างด้วยเงินรายได้ของคณะฯ) เป็นเงิน 
๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
        ๒.๓  กลุ่มที่ ๓ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (จ้างด้วยเงินรายได้ที่ภาควิชาได้รับจัดสรรจาก
คณะฯ) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
       ๒.๔ กลุ่มที่ ๔ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ ในรายวิชาที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก เป็นเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
       ๒.๕ กลุ่มที่ ๕ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษาบางประเภทจากคณะฯ 
(นักศึกษาอาจช่วยงานคณะฯ หรือภาควิชาตามความเหมาะสม ไม่คิดเป็นงบประมาณในหมวดการจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๗๖,๐๐๐ บาท    
(สิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ การจัดการเรื่องการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะฯ แจ้งแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และรายละเอียดของรายวิชาที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท าให้ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ ๑๐๐% ได้ ซึ่งคณะฯ จัดท าแบบส ารวจข้อมูลรายละเอียด
รายวิชาที่ไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๑๐๐% ได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  และจะได้ส่งให้
ภาควิชาด าเนินการกรอกรายละเอียดต่อไป  ทั้งนี้ คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้าน ผู้ช่วยสอน สถานที่และ
อุปกรณ์เพ่ือให้คณาจารย์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่คณะฯได ้
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมฯ  
   เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ 
   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่บุคลากรและนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่บุคลากรและนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่บุคลากรและนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๘ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความวิจัย เรื่อง Tour Guide Simulation: A Task-Based Learning Activity    
    to Enhance Young Thai Learners’ English  
 เผยแพร่ใน Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16, 2, 1-31. 
 ผู้ขอรับทุน   ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 

ข้อ (ข) 1) (ฐานข้อมูล 
Scopus)/ 

50,000 บาท 
 

2. บทความวิจัย เรื่อง ไม่มีค าถามส าหรับมาคันติยา : พินิจความเป็นธรรมผ่าน 
    ความเงียบของเหล่าภิกษุในอรรถกถาธรรมบทเรื่อง "วิฑุทภะ" และ "สามาวดี"
 เผยแพร่ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 25  
    ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562): 159-192. 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน 

ข้อ (ข) 4) (ฐานข้อมูล TCI กลุม่ 
2)/ 

4,000 บาท 
 

3.  ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ น่อนั้งปะเจ่กนั้ง (NOR-NANG-PA-JEK-NANG) 
     เผยแพร่ใน หอศิลป์กรุงไทย จัดแสดงเมื่อ 4 พ.ย. 2562 – 4 ม.ค. 2563 
  ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ) 
4,000 บาท 

 

4.  ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ ด ากฤษณา (Darkness) 
     เผยแพร่ใน การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  
     จัดแสดงระหว่าง 6-31 มี.ค. 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
     รัตนโกสินทร ์
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ) 
4,000 บาท 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
5.  ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ โกลเด้นฟลาวเวอร์เบบี้ (Golden Flower Barbie) 
    เผยแพร่ใน นิทรรศการ Revived Emotions จัดแสดงเมื่อ 26 – 29 ม.ค. 2563  
 จัดโดย หอศิลปะร่วมสมัยราชด าเนินร่วมกับ Sunheri Chabil Foundation India.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ) 
4,000 บาท 

 

6.  ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ แสงสีค่ าคืนในโยโกฮามา (Yokohama Night Light) 
    เผยแพร่ใน การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  
    จัดแสดง   ระหว่าง 6-31 มี.ค. 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    รัตนโกสินทร ์ ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ) 
4,000 บาท 

 

7.  ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Line and Structure no.2 
  เผยแพร่ใน การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  
    จัดแสดง    ระหว่าง 6-31 มี.ค. 2563 จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    รัตนโกสินทร ์ ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ) 
4,000 บาท 

 

8.  ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Giant 2020 
  เผยแพร่ใน การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  
     จดัแสดง   ระหว่าง 6-31 มี.ค. 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
     รัตนโกสินทร์   ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตนัณีกุล 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ) 
4,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
78,000 บาท  

(เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๘ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ขอปรับแก้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
   และการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่า ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณา
ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  
หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  
ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วมีมติให้เพ่ิมเติมรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑. หน้าที่ ๑  จาก  “การเผยแพร่ผลงาน” หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือบทความปริทัศน์
ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือบทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
         เป็น  “การเผยแพร่ผลงาน” หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือ
บทความปริทัศน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ หรือ
บทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
  ๒. เพ่ิมเติมค าว่า “บทความวิชาการ” ระหว่างค าว่า “บทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์” เป็น 
“บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์” 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาระการสอน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาระการสอนของ
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษในภาควิชาต่าง ๆ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลภาระการสอนของอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาระการสอนของอาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษในภาควิชาต่าง ๆ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การจัดการห้องรับรองชั่วคราว  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ได้จัดท าแนวทางการจัดห้องรับรองชั่วคราวส าหรับ
คณาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ ระหว่างการปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร์ ๑ - ๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดห้องรับรองชั่วคราวส าหรับคณาจารย์
ภาควิชาต่าง ๆ ระหว่างการปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร์ ๑ – ๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การขอก าหนดระดับช านาญการของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน์  ต าแหน่งนักการเงิน 
 
สรุปเรื่อง นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์ ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักการเงิน ระดับช านาญ
การ กรณีต าแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 
   ๑. แบบ ก.พ.ต. ๐๓     จ านวน   ๖   ชุด 
   ๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานก่อนยื่นขอก าหนดต าแหน่งฯ   จ านวน   ๖    ชุด  
           ๒.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       ๒.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการเงิน ระดับ
ช านาญการ กรณีต าแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ตามท่ีเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบการรับรองคุณสมบัติ และเอกสารของ    
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการเงิน ระดับช านาญการ ดังกล่าว และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล  ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล  ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ช านาญการ กรณีต าแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ดังนี้ 
   ๑. แบบ ก.พ.ต. ๐๓     จ านวน   ๖   ชุด 
   ๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานก่อนยื่นขอก าหนดต าแหน่งฯ   จ านวน   ๖    ชุด  
           ๒.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       ๒.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ทีป่ระชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับช านาญการ กรณีต าแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ตามที่เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบการรับรองคุณสมบัติ และเอกสาร
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับช านาญการ ดังกล่าว และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ นายสนั่น  หวานแท้  ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง นายสนั่น  หวานแท้  ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ช านาญการ ดังนี้ 
   ๑.  แบบ ก.พ.ต. ๐๑ แบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นฯ จ านวน   ๖   ชุด 
   ๒.  แบบ ก.พ.ต. ๐๒ แบบสรุปผลการประเมินฯ       จ านวน   ๖   ชุด 
   ๓.  แบบ ก.พ.ต. ๐๔ แบบรับรองจริยธรรมฯ     จ านวน   ๖   ชุด 
   ๔.  แบบ ก.พ.ต. ๐๕ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมฯ    จ านวน   ๖   ชุด 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
   ๕.  ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง     จ านวน   ๖   ชุด 
        ๕.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน ๑ เรื่อง 
    สนั่น  หวานแท้.  (๒๕๖๓).  คู่มือปฏิบัติงานบุคคล เรื่อง การจ้างและการดูแล
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม.  คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
   ๖. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ก่อน    จ านวน   ๖   ชุด 

    วันยื่นขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
           ๖.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       ๖.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับช านาญการแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับช านาญการ และเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๒)  
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จ านวน 
๒๗๘ ราย  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจ านวน ๒๗๘ ราย 
และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ภาควิชาภูมิศาสตร์เสนอรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์เสนอรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในกลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ SU XX ภูมิภาคโลก (World Region) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าภาควิชาได้ส่งรายละเอียด มคอ.๒ หลักสูตรอักษร 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๔. สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
๕. สาขาวิชาเอเชียศึกษา 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายละเอียด มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) จ านวน ๕ สาขาวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ ภาควิชาภาษาไทย ขอส่งค าร้องขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ส่งค าร้องขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ราย
นางสาวปฏิมาภา รุ่งเจริญ รหัสประจ าตัว ๕๘๒๐๒๒๐๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบค าร้องขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รายนางสาวปฏิมาภา รุ่งเจริญ รหัสประจ าตัว ๕๘๒๐๒๒๐๒ และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ การเสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท า
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ เป็นผู้ท า
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน  
   (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑ สื่อการสอนระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง แจ้งที่ประชุมฯ ว่า คณะฯ ควรแจ้งให้คณาจารย์ทราบว่าสื่อ
การสอนระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ นั้น อาจารย์ผู้สอนอาจรวบรวมแล้วน ามา
จัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา  หรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ และควรมีการบันทึก
การสอนเก็บไว้ เพ่ือใช้ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ต่อไป 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ มหาวิทยาลัยบูรพาขอข้อมูลหลักสูตรเพื่อเทียบเคียงการด าเนินงาน 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ว่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์ขอข้อมูลหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์เพ่ือเทียบเคียงการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 
 
ล าดับ หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
เทียบเคียงกับหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย

ตะวันออก 
๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย

ตะวันออก 
๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย

ตะวันออก 
๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

บริการสังคม 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
การพัฒนา 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๒ 

 
ล าดับ หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
เทียบเคียงกับหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ

ศึกษา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๗ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย 
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๘ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๕ น. 
 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


