
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชมุปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฏ  คณะอักษรศาสตร ์
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บหุลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารยอ์ันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๑๒ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๓ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๘ อาจารย์ภาณพุนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุง่กรีติกุล ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
    
ผู้ไม่มาประชุม 
 

       - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  รายงานผลการศึกษาของอาจารย์วีณา  วุฒิจํานงค์ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์วีณา วุฒิจํานงค์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๑ ปี 
ต้ังแต่วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแผนการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  (ไม่มี) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ นักศึกษาขออนุมัติลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสงค์ขอให้นายอรรณพ ขันแก้ว รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๔๓๙ 
วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโทภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๐ - ๕๙ วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตารางสอบที่ซ้อนกับอีกรายวิชาหน่ึงล่าช้าทําให้มีผลต่อการลงทะเบียนไม่ทันตามกําหนด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ นายอรรณพ ขันแก้ว รหัสประจําตัว 
๐๕๖๐๐๔๓๙ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๐ - ๕๙ วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของ
ภาษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนและถอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอถอนรายวิชา ๔๕๐ ๑๐๗-๕๙ เศรษฐกิจของเอเชีย และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๕ เศรษฐศาสตร์การเมือง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็น
กรณีพิเศษ ให้แก่นักศึกษาจํานวน ๕ คน ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
  ๑. นางสาวกัญญาพัชร  คกมิ  รหัสประจําตัว  ๐๕๖๐๐๕๑๖ 
  ๒. นางสาวจารุวรรณ  เบ้ียวทุ่งน้อย รหัสประจําตัว  ๐๕๖๐๐๕๑๘ 
  ๓. นางสาวปริษา  เมธาดิลกถาวร  รหัสประจําตัว  ๐๕๖๐๐๕๒๑ 
  ๔. นางสาวเพียงฉัตร  อยู่ไพบูลย์  รหัสประจําตัว  ๐๕๖๐๐๕๒๔ 
  ๕. นางสาววราลี  สวยสอาด  รหัสประจําตัว  ๐๕๖๐๐๕๖๑ 
 
  ทั้งน้ี  เน่ืองจากรายวิชา ๔๕๐ ๑๐๗-๕๙ เศรษฐกิจของเอเชีย ไม่อยู่ในหมวดวิชาเลือกตาม
โครงสร้างของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา และภาควิชาสังคมศาสตร์แจ้ง
เง่ือนไขการเปิดรายวิชาคลาดเคลื่อน ทําให้นักศึกษาทั้ง ๕ คน ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๕ เศรษฐศาสตร์การเมืองทดแทน  จะทําให้นักศึกษา
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนดเวลา  ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัตินักศึกษาจํานวน  ๕  คนถอนรายวิชา        
๔๕๐ ๑๐๗-๕๙ เศรษฐกิจของเอเชีย และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๕ เศรษฐศาสตร์การเมือง ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณีพิเศษ  ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับ 
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต  ได้รับอนุมัติให้    
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร  ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  ครั้งที่    
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๕ ปี 
ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่น
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน 
๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญา
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ (บาท) 

๑ สถานภาพของวงป่ีพาทย์ในจังหวัด
นครปฐม 

อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์  
               ทศันบรรจง 

๘๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๖,๐๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดแต่งคําประพันธ์ เน่ืองในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒ : สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์ สู่วาทจินต์
พลังแห่งภาษา  เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต  ระหว่างวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  –  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔    
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน ๒ คน ดังน้ี 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 
ลําดับ นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นางสาวภูริชญา  สกุลดํารงคพ์านิช  

รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๖๗ 
รางวัลชนะเลิศ การประกวด 
แต่งคําประพันธ์ 

๒,๐๐๐ บาท 

๒ นายเมธาวี  ก้านแก้ว  
รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การประกวดแต่งคําประพันธ์ 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิน้ ๓,๐๐๐ บาท 
(สามพนับาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจํานวน ๒ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๑ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทศันบรรจง ขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๒ นายโกวิทย์ หลําชุ่ม เสนอขอกําหนดตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับชาํนาญการ 
 
สรุปเรื่อง  นายโกวิทย์ หลําชุ่ม ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับชํานาญการ ดังน้ี 
   ๑.  แบบ ก.พ.ต. ๐๑ แบบคําขอรับการกําหนดระดับตําแหน่งให้สูงขึ้นฯ จํานวน   ๖   ชุด 
   ๒.  แบบ ก.พ.ต. ๐๒ แบบสรปุผลการประเมินฯ       จํานวน   ๖   ชุด 
   ๓.  แบบ ก.พ.ต. ๐๔ แบบรบัรองจริยธรรมฯ     จํานวน   ๖   ชุด 
   ๔.  แบบ ก.พ.ต. ๐๕ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมฯ    จํานวน   ๖   ชุด 
   ๕.  ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง     จํานวน   ๖   ชุด 
        ๕.๑ คูม่ือปฏิบัติงานหลัก  จํานวน ๑ เรื่อง 
    โกวิทย์ หลําชุ่ม .  (๒๕๖๓ ).  คู่ มือปฏิบัติงาน เร่ือง การให้บริการอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคาร ๕๐ ปี  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม.  คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
   ๖. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของตําแหน่งท่ีครองอยู่ก่อน    จํานวน   ๖   ชุด 

    วันย่ืนขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการ 
           ๖.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  อยู่ในระดับดี 
       ๖.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  อยู่ในระดับดี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอกําหนดตําแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับชํานาญการแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชํานาญการ และเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว โดย
เสนอแนะให้เพ่ิมสารบัญแผนภูมิกับสารบัญภาพ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๑ รายงานผลการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบ 
   ที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๖ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
๘. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา 
๙. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๑๐. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
๑๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
๑๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
๑๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
๑๔. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
๑๕. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๑๖. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๖ หลักสูตร ตาม
รายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๒ การกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรบัข้าราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศกึษา และพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์  

รอบครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
เพ่ือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกรอบสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบคร่ึงปี
แรก ระหว่างวันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ และ
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว และกําหนดขั้นตอนระยะเวลาในการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 
การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี  
  ๑. การประเมินอาจารย์ในภาควิชา 
   หัวหน้าภาควิชา     ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจํานวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๒. การประเมินหัวหนา้ภาควิชา 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจํานวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๓. การประเมินรองคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอช่ือในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เก่ียวข้อง    กรรมการ 
  ๔. การประเมินผู้ช่วยคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอช่ือในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เก่ียวข้อง    กรรมการ 
 
กําหนดขัน้ตอนระยะเวลาการดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี เสนอช่ือแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายังคณะฯ 
ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๒. คณาจารย์ส่ง KPIs ให้หัวหน้าภาควิชา ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๓. รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ส่ง KPIs ให้คณะฯ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๔. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ทําไว้ ภายในวันที่  
๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๕. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี ส่งผลการประเมินให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการดําเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งน้ี ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดังน้ี 
 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
  ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๓. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิจัย   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์    กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี   กรรมการ 
  ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและเอเชียศึกษา  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก    กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๖.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราคา่บริการ 
   ในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ หอ้งประชุม และห้องภาพยนตร์ของคณะ 
   อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามท่ีกองกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ 
ห้องประชุม และห้องภาพยนตร์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน คณะฯ ได้ดําเนินการแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ 
ห้องประชุม และห้องภาพยนตร์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามข้อเสนอแนะของกองกฎหมาย
แล้ว 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย  ห้องปฏิบัติการ  ห้องประชุม  และห้องภาพยนตร์ของ     
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้เสนอกองกฎหมายต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๔ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดให้คณะฯ ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ น้ัน คณะฯ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 
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ภาพการประชุมออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


