
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๗/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 

(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ส านักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ     
อักษรศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  

ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ห้องปฐมเจติยา  อาคารวชิรมงกุฎ 
 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ ที่ ๒1  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 5 วันจันทร์ ที่ 7  มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ ๒1  มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 7 วันจันทร์ ที่ 4  เมษายน ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 8 วันจันทร์ ที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 9 วันจันทร์ ที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 10 วันจันทร์ ที่ 23  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 11 วันจันทร์ ที่ 6  มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 12 วันจันทร์ ที่ 20  มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 13 วันจันทร์ ที่ 4  กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 1๔ วันจันทร์ ที่ 18  กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 15 วันจันทร์ ที่ 1  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 16 วันจันทร์ ที่ ๑5  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 17 วันจันทร์ ที่ 29  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 18 วันจันทร์ ที่ ๑2  กันยายน ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 19 วันจันทร์ ที่ 3  ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 20 วันจันทร์ ที่ 17  ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 21 วันจันทร์ ที่ 31  ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 22 วันจันทร์ ที่ 14  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 23 วันจันทร์ ที่ 28  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ ๒๔ วันจันทร์ ที่ 19  ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา  13.00 น. 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนด
ต าแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ จึงมีมติอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๖๑๑๑ ภูมิศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่คณะอักษรศาสตร์รับเรื่อง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ การแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์แต่งตั้งผู้มีรายนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ   ที่ปรึกษา 
๒. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์    ประธานคณะกรรมการฯ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ ์  กรรมการฯ 
๔. อาจารย์ตวงทิพย์  พรมเขต    กรรมการฯ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล  กรรมการฯ 
๖. อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์  มะลิทอง   กรรมการฯ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์  กรรมการฯ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  กรรมการฯ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ  เลขานุการฯ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร         
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ สรุปจ านวนรายช่ืออาจารย์พิเศษท่ีภาควิชาเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  
   ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลผู้มีความรู้และประสบการณ์เพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
  ภาควิชานาฏยสังคีต 

๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐  จ านวน ๒ รายชื่อ 
ภาควิชาภาษาเยอรมัน 

๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน ๑ รายชื่อ 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน ๒ รายชื่อ 
ภาควิชาภาษาไทย 

๑. ระดับปริญญาโท หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน ๖ รายชื่อ 
๒. ระดับปริญญาเอก หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๗ รายชื่อ 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
๑. ระดับปริญญาโท หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน ๒ รายชื่อ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้มีความรู้และประสบการณ์เพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์เปิดสอนรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๖-๕๙ ศิลปะการแสดงในอาเซียน 
(Performing Arts in ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันพุธ เวลา 
๑๓.๕๕ - ๑๖.๓๕ น.  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ทีป่ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๖-๕๙ ศิลปะการแสดงใน
อาเซียน (Performing Arts in ASEAN) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษาได้สรุปข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ๓๖๒ รายวิชา ดังนี้ 
  ๑.  จัดสอนแบบออนไลน์ จ านวน ๒๔๗ รายวิชา 
  ๒.  จัดสอนในพื้นท่ี จ านวน ๗๓ รายวิชา 
  ๓.  จัดสอนแบบผสม (ออนไลน์และในพ้ืนที่) จ านวน ๔๒ รายวิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน  อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนส่วนตัว 
เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน 
๘๐,๘๘๘.๓๙ บาท (แปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๐,๘๘๘.๓๙ บาท (แปดหมื่น   
แปดร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมสิ่งแวดล้อม 
    ทีผ่ลิตโดยมลูนิธิสืบนาคะเสถียร 
    เผยแพร่ใน   วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 12 ฉบับ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2564): 33-51. 
    ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชตดิิลก (ผู้ร่วมเขียน)   

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

2,000 บาท 

2. บทความ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสารคดีของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ช้ันปีท่ี 1  
    มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านการใช้ชุดบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมมูเดลิ 
     เผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ปีท่ี 41 ฉบับ 4 (ก.ค.-ส.ค.2564): 21-40. 
 ผู้ขอรับทุน อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 1 
6,000 บาท  

3. บทความ เรื่อง การวิเคราะหศ์กัยภาพของพื้นที่เพ่ือการรับรองการขยายตัวของเมือง 
   ในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
   เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 3  
   จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   (ออนไลน์) วันท่ี 2-3 ส.ค. 2564: 145-155. 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ 

ข้อ 3.2 (5) ระดับชาต ิ 
2,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
10,000.00 บาท  
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)    

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๓ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร (matching fund) 

 
สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม (บพค.) ของโครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยหลังสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ระยะเวลาโครงการ ๒ ปี (๑ พ.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖) เป็นเงิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) สมทบร้อยละ ๑๐ ของ
งบประมาณท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอกเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) ให้ศาสตราจารย์     
พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน  
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นายพีระพันธ์ ตันวงศ์ รหัสประจ าตัว 
๖๓๐๕๒๐๐๐๙  ซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน จากโครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จัดโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นายพีระพันธ์ ตันวงศ์ 
รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๒๐๐๐๙ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน  
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขัน Korean Ambassador’s Cup (การแข่งขันพูดสุนทรพจน์แบบออนไลน์) จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม
เกาหลีประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นางสาวจิรัชยาพร  สงวนสัตย ์

รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๐๗๗ 
รางวัลที่ ๓ การแข่งขัน Korean Ambassador’s 
Cup (การแข่งขันพูดสุนทรพจน์แบบออนไลน์)  

๑,๐๐๐ บาท 

๒ นางสาวจารุวรรณ  บุญสนอง 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๐๖๑ 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน Korean 
Ambassador’s Cup (การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
แบบออนไลน์)  

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(สองพันบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจ านวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด    
ที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
   ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๓ ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
   ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

ของอาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ ขออนุมัติเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาถึงแก่กรรม 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า นางสาวรัตน์ศิรินทร์ ภิรมย์ฤทธิ์  รหัสประจ าตัว 
๖๔๐๕๑๐๑๙๗ ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่นางสาวรัตน์ศิรินทร์ ภิรมย์ฤทธิ์  ถึงแก่กรรมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนางสาวรัตน์ศิรินทร์ ภิรมย์ฤทธิ์ 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินบริจาคของคณะอักษรศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข การบริหารเงินรายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะ       
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนางสาว    
รัตน์ศิรินทร์  ภิรมย์ฤทธิ์ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของคณะ              
อักษรศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ การขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาหลักสูตร ๗+๑  
   Chungbuk National University และ Tokyo Gakugei University 
 
สรุปเรื่อง นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ
เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  หลักสูตร ๗+๑  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ประสงค์ขอเทียบโอน      
หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกได้พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตจาก
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว ดังนี้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๐ 

 
 นักศึกษาที่ไปศึกษา ณ Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี จ านวน ๒ คน ได้แก่ 

๑. นางสาวกรกมล  ไตรองค์ถาวร  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๕๔ 
๒. นางสาวกุสุมา  สองเมือง  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๖๐ 
 

นักศึกษาที่ศึกษา ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน ๕ คน ได้แก่ 
๑. นายเคนจิ  อิโซดะ   รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๖๖ 
๒. นางสาวจิดาภา  เจริญมิตรภาพ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๗๐ 
๓. นางสาวจุฑาพร  เกตุอยู่  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๗๔ 
๔. นายทัตติ  สินธุ์ธนาธิป  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๘๑๖ 
๕. นางสาวอรนิดา  ทวีลาภ  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๙๔๐ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ของนักศึกษาหลักสูตร ๗+๑ ที่ศึกษา ณ Chungbuk National University และ Tokyo Gakugei University 
จ านวน ๗ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรจ านวน ๑๕ หลักสูตร ไดแ้ก่ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต 
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๘. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
๙. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
๑๐.   หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
๑๑.   หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทย 
๑๒.   หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
๑๓.   หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๑๔.   หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๕.   หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๑ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ การจัดสรรค่าลงทะเบียนต่างคณะวิชาเพื่อเป็นเงินสะสมของภาควิชา 
 
สรุปเรื่อง ด้วยคณะอักษรศาสตร์มีนโยบายให้ภาควิชาจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไประดับ
มหาวิทยาลัย (รายวิชาเลือก กลุ่ม SU) และรายวิชาเลือกเสรีของคณะอักษรศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความสนใจของ
นักศึกษาในปัจจุบันเพ่ือให้นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์และนักศึกษาต่างคณะวิชาลงทะเบียน ในการนี้ คณะฯ มี
เงื่อนไขและแนวทางการจัดสรรค่าลงทะเบียนต่างคณะวิชาเพ่ือเป็นเงินสะสมของภาควิชา ดังนี้ 

๑. ไม่ใช่รายวิชาศึกษาทั่วไประดับมหาวิทยาลัย ซึ่งดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center) 

๒. เป็น “รายวิชาศึกษาทั่วไประดับมหาวิทยาลัย (รายวิชาเลือก กลุ่ม SU) ซึ่งดูแลโดยคณะ
อักษรศาสตร์”  หรือ “รายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์” 

๓. เป็นรายวิชาที่มีนักศึกษาคณะวิชาอ่ืนลงทะเบียนตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป (ไม่นับรวมนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเดียวกัน) 

๔. เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ “ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่แบ่งกลุ่มย่อย” หรือ 
“ห้องเรียนขนาดกลางที่แบ่งกลุ่มย่อยโดยมีนักศึกษาต่างคณะเฉลี่ยกลุ่มละ > ๑๐๐ คน กรณี
ที่มีนักศึกษาต่างคณะเฉลี่ยกลุ่มละ < ๑๐๐ คน ให้นับเฉพาะกลุ่มท่ีมีนักศึกษา > ๑๐๐ คน” 

๕. คณะอักษรศาสตร์จะจัดสรรค่าลงทะเบียนต่างคณะวิชาเพ่ือเป็นเงินสะสมของภาควิชา 
จ านวน ๑๐% ของค่าหน่วยกิต (ค านวณจาก ๑๐% ของหน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท) โดยเริ่ม
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๖. คณะอักษรศาสตร์จะดูแลเงินสะสมของภาควิชาเป็นการภายใน และรายงานยอดเงินสะสม
ให้ภาควิชาทราบทุกภาคการศึกษา 

๗. ภาควิชาที่ต้องการใช้เงินสะสม ต้องก าหนดโครงการหรือกิจกรรมล่วงหน้าในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเงื่อนไขและแนวทางการจัดสรรค่าลงทะเบียนต่างคณะ
วิชาเพ่ือเป็นเงินสะสมของภาควิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๕ การก าหนดตัวชี้วัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan :  
   IDP) ใน KPIs 
 
สรุปเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicators : KPIs) ก าหนดให้คณะฯ จัดท าประกาศก าหนดค่าน้ าหนักส าหรับตัวชี้วัดแผนพัฒนา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๒ 

 
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้มีค่าน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของคะแนนส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) รวมทั้งก าหนดแนวทางหรือโครงการหรือหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development 
Plan : IDP) 
  คณะฯ จึงได้ก าหนดหลักการเพ่ือจัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัด
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์
ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) ส าหรับบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการเพ่ือจัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) ส าหรับบุคลากร
คณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๑๕ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๓ 

 

ภาพการประชุมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๔  
แบบออนไลน์ จริง 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี  ลิม้ประเสริฐ) 

คณบดีคณะอักษรศาสตร ์


