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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. ประวัติความเป็นมาของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2486 ในระยะแรกได้มีการจัดตั้งคณะวิชา
ทางด้านศิลปะและโบราณคดี รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ณ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อผู้แทนขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ให้ค าแนะน าในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยให้มีลักษณะสอดคล้องกับหลักการสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้พิจารณาโครงการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขยายการศึกษาวิชาต่าง ๆ โดยไม่จ ากัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดีเท่านั้น 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิ ลปากร จึงได้
ด าเนินการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาล าดับที่ 5 และเป็นคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแห่งใหม่ คือ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2511 และคณะอักษรศาสตร์ได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาคณะฯ ตลอดมา 
 
 1.2 ที่ตั้ง 
 คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวัง      
สนามจันทร์  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 2.1 ปรัชญา 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือแสงแห่งปัญญาแก่มนุษยชาติให้ตระหนักในรากเหง้าและแก่นแท้             
แห่งตัวตนและสังคม  บังเกิดจิตวิญญาณอันเป็นอิสระ  และเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง 
 
 2.2 ปณิธาน 
 คณะอักษรศาสตร์มุ่งม่ันที่จะด ารงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล สร้างสรรค์ทรัพยากร
มนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แสวงหาพัฒนาและสั่งสม                 
องค์ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา อีกท้ังเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือ
ความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ 
 

2.3 วิสัยทัศน์ 
คณะอักษรศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม จริยธรรม น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และตอบสนองความต้องการในระดับสากล 
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 2.4 พันธกิจ 
 คณะอักษรศาสตร์ในฐานะองค์กรทางการศึกษา มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 

(1) การจัดการเรียนการสอน 
(2) การวิจัย 
(3) การบริการวิชาการ 
(4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 2.5 แผนยุทธศาสตร์ 
 

 คณะอักษรศาสตร์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 – 2563 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  20 ตัวชี้วัด  22 กลยุทธ์ โดยครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  พร้อมทั้งมิติด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์สู่การเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นน าทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นน าของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มี
ความเป็นเลิศอย่างสร้างสรรค์ 
 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. อัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
4. ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

กลยุทธ์ 1.1 มุ่งให้หลักสูตรทุกระดับได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือไปสู่หลักสูตร 2 ภาษา 
กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์  จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ตัวช้ีวัด 
5. ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านความคิดสร้างสรรค์ และ การมีจิตอาสา) 
 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบที่สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความมีจิตอาสา 
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้าง
สุนทรียภาพ 
 

 ตัวช้ีวัด 
6. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นหรือได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
7. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเชิงประยุกต์ และงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ของสังคมและประเทศชาติ 
 

 ตัวช้ีวัด 
8. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
9. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
10. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ด้วยการวิจัย 
 กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ และน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แกชุ่มชน สังคมและประเทศชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้องค์ความรู้ของคณะอักษรศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัด 
11. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ

บริการวิชาการท้ังหมด 
12. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมีค่าเฉลี่ยจากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

3.75 (จากระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

กลยุทธ์ 5.1 ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 5.2 ใช้องค์ความรู้ที่คณะอักษรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 กลยุทธ์ 5.3 บูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณะอักษรศาสตร์เพื่อรักษาคุณค่าและเชิดชู
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสากล 
 

 ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ได้รับใน

การเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ 6.1 รักษาคุณค่าและเชิดชูศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 กลยุทธ์ 6.2 ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ในการใช้ความเชี่ยวชาญของตนเพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารคณะอักษรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นน าแห่งประเทศไทย 
 

 ตัวช้ีวัด 
2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
4. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
5. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ 7.1 บริหารคณะอักษรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ 7.2  พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติตามพันธกิจของคณะอักษรศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวช้ีวัด 
6. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณท้ังหมด 

(ไม่นับงบประมาณแผ่นดิน) 
 

กลยุทธ์ 8.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวช้ีวัด 
7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 

กลยุทธ์ 9.1 สนับสนุนการด าเนินการทางการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ส่งเสริมความเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นน าของ
ประเทศไทย 
 

 ตัวช้ีวัด 
8. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
 

กลยุทธ์ 10.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ศิษย์เก่า 
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาทางวิชาการ 

กลยุทธ์ 10.2 พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.6 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 จากแผนกลยุทธ์คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 – 2563  คณะอักษรศาสตร์ได้
ถ่ายทอดมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศ
อย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระในระยะเวลำ 1 ปี  85.00% 
2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  82.00% 
3 จ ำนวนนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีได้รับกำรเผยแพร ่ 1 เรื่อง 

4 จ ำนวนรำยวิชำระดับปรญิญำบัณฑิตที่เป็น active learning, social engagement,  
กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร ท่ีได้รับกำรเผยแพร่  

2 วิชำ 

5 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่สนบัสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับ
นักศึกษำต่อภำคกำรศึกษำ 

2 โครงกำร/
กิจกรรม/แหล่ง 

6 จ ำนวนหลักสตูรสร้ำงสรรค์ท่ีปรับปรุงจำกเดิมหรือสร้ำงใหม ่ 1 หลักสูตร 

7 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบ e-learning ทั้งรำยวิชำ 1 วิชำ 

 
กลยุทธ์ 1.1 มุ่งให้หลักสูตรทุกระดับได้มาตรฐาน 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

1.1.1 ก ำกับกำรด ำเนินกำรหลักสตูรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 / พ.ศ.
2558 และผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 ของเกณฑ์มำตรฐำน 
สกอ. ทุกหลักสตูร 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

- - รองคณบดฝี่ำย
วิชำกำร 

 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

1.2.1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรเรยีนรู้และทักษะ
ภำษำอังกฤษ 
[แผนงำนรองพัฒนำนวัตกรรมจัดกำรศกึษำเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 
21 รหัส 121] 

พ.ย. 60 -  
ก.ย. 61 

1,000,000 เงินรำยได ้ คณบด ี
และ 

หัวหน้ำภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ 
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กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

1.3.1 โครงกำร Workshop on Korean Language 
and Culture ร่วมกับ Chungbuk National 
University 

ธ.ค. 60 -  
ก.พ. 61 

65,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

1.3.2 โครงกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติ SMARTS 
ครั้งท่ี 8 

พ.ย. 60 -  
ก.ค. 61 

80,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 

 
กลยุทธ์ 1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียศึกษา 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

1.4.1 กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำงำนให้แก่
นักศึกษำสำขำวิชำเอเชียศึกษำ ช้ันปีท่ี 4 

ครั้งท่ี 1 
ต.ค. – ธ.ค. 60 

ครั้งท่ี 2 
ม.ค. – พ.ค. 61 

42,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 
(คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนฝ่ำย
เอเชียศึกษำ) 

1.4.2 โครงกำรเวทีวิชำกำรระดับปริญญำตร ี พ.ค. 61 40,000 เงินรำยได ้

1.4.3 โครงกำรทัศนศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ และกิจกรรม
หลังกำรทัศนศึกษำ 

ก.พ. – มี.ค. 61 3,250,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

1.4.4 กิจกรรมให้ควำมรูด้้ำนเอเชียศึกษำกับนักศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ 

พ.ย. 60 25,000 เงินรำยได ้

1.4.5 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำ
สำขำวิชำเอเชียศึกษำ ช้ันปีท่ี 1 

ต.ค. 60 15,000 เงินรำยได ้

1.4.6 โครงกำร A-Day  
(กิจกรรมรับน้องสำขำวิชำเอเชียศกึษำ) 

ต.ค. – พ.ย. 60 15,000 เงินรำยได ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์  จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

8 ค่ำเฉลี่ยคุณภำพของบัณฑิตระดบัปริญญำตรตีำมผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอตัลักษณ์ของ
มหำวิทยำลยัศิลปำกร (ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ กำรมีจติอำสำ) 

4.20 

9 จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่แนะแนวอำชีพ (QS) 2 คน 

10 จ ำนวนบริษัทท่ีเข้ำร่วมกำรจัดกจิกรรม job fair ของหน่วยงำน (QS) 20 บริษัท 
 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความมีจิตอาสา 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

2.1.1 โครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลยั
ศิลปำกร ประจ ำปี พ.ศ.2560 

ต.ค. 60 50,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.2 โครงกำรพัฒนำบัณฑติเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
โลกกำรท ำงำน ปีท่ี 2 

ก.พ. – เม.ย. 61 10,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.3 โครงกำร Arts SU Job Fairs พ.ย. 60 –  
ก.พ. 61 

10,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.4 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพือ่ส่งเสรมิคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ “Trendy & Smart 7” 

มี.ค. 61 90,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.5 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ “ปัจฉิมนิเทศ” คณะ
อักษรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 

เม.ย. 61 10,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.6 โครงกำรสัมมนำฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 

มิ.ย. 61 130,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.7 โครงกำร TEDx SilpakornU ต.ค. 60 55,000 เงินรำยได ้
30,000 

จัดหำรำยได้
สนับสนุนเอง 

25,000 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.8 โครงกำรปฐมนิเทศและพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
นักศึกษำช้ันปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

ส.ค. 61 20,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.1.9 โครงกำรบริกำรข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษำใหม่ “คู่มือนักศึกษำ Art Freshy Book 61” 

ส.ค. 61 30,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 
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กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

2.2.1 โครงกำร Freshy Night จำกใจพี่สู่น้อง พ.ย. 60 17,000 จัดหำรำยได้
สนับสนุนเอง 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.2 โครงกำรอักษรฯ – วิทยำฯ 60 พ.ย. 60 10,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.3 โครงกำร Thank P’ จำกใจน้องสู่พี่ 60 พ.ย. 60 17,000 จัดหำรำยได้
สนับสนุนเอง 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.4 โครงกำร Young SU Camp  
(ค่ำยเปิดประตสูู่ฝัน บ้ำนสีฟ้ำ ครั้งที่ 7) 

ม.ค. 61 35,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.5 โครงกำรสุนทรดีนตรีทรงพล ครั้งท่ี 2 ก.พ. 61 20,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.6 โครงกำรอักษรฯ – วิศวะ อำสำพัฒนำชุมชน 60 ก.พ. 61 20,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.7 โครงกำรอักษรฯ – เภสัชฯ ร่วมใจสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหมสู่่ชุมชน 

ก.พ. 61 12,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.8 โครงกำรศิลปำกรน่ำอยู่ (ปรับภูมิทัศนต์ำมหลัก
ปรัชญำชีวิต) 

ก.พ. 61 10,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.9 โครงกำรสำนสัมพันธ์อักษรศิลป์ 60 มี.ค. 61 50,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.10 โครงกำร Bynior 60 (งำนเลี้ยงอ ำลำ บ้ำนสีฟ้ำ 
หลังคำสเีขียว) 

มี.ค. 61 60,000 เงินรำยได ้
10,000 

จัดหำรำยได้
สนับสนุนเอง 

50,000 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.11 โครงกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักศึกษำคณะ
อักษรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

เม.ย. 61 5,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 
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มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

2.2.12 โครงกำร คนอ. ฝึกหัด มิ.ย. 61 8,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.13 โครงกำรอักษรอำสำพัฒนำควำมรู้ (พัฒนำทักษะ
กำรปฏิบัติงำนส ำหรับ คนอ.) 

พ.ค. 61 10,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.14 โครงกำรฝึกซ้อมผู้น ำกิจกรรมเชียร์รุ่นท่ี 50 คณะ
อักษรศำสตร ์

ม.ค. – ส.ค. 61 4,000 จัดหำรำยได้
สนับสนุนเอง 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.15 โครงกำรฝึกซ้อมผู้น ำกิจกรรมกลุ่ม รุ่นที่ 16 
คณะอักษรศำสตร ์

มิ.ย. – ส.ค. 61 4,000 จัดหำรำยได้
สนับสนุนเอง 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.16 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูน้ ำกิจกรรมรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ 61 

ก.ค. 61 10,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.17 โครงกำรต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2561 ส.ค. 61 20,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.18 โครงกำรเปิดรั้วทัวร์อักษรฯ 61 ส.ค. 61 30,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.19 โครงกำรบุรุษอักษรำ ครั้งที่ 4 ก.ย. 61 30,000 จัดหำรำยได้
สนับสนุนเอง 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.20 โครงกำร Freshy Games 61 ก.ย. 61 30,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.21 โครงกำรกีฬำน้องพี่สมัพันธ์ 61 ก.ย. 61 15,000 เงินบ ำรุง
กิจกรรม
นักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.22 โครงกำรดำวเดือนอักษรำ เคียงฟ้ำศิลปำกร ก.ย. 61 5,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.23 โครงกำรสิบนิ้วประณตน้อมกรำบคร ู ก.ย. 61 20,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
กิจกำรนักศึกษำ 

2.2.24 โครงกำร Meeting the author เม.ย. 61 10,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสุนทรียภาพ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
11 จ ำนวนแหล่งเรยีนรู้ใหม่ทีส่นับสนนุกำรกำรพัฒนำนักศึกษำ 1 แห่ง 

12 จ ำนวนงบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำแหล่งเรยีนรู้ทำงกำรศึกษำต่อหวันักศึกษำ 750 บำท / คน 
 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3.1.1 โครงกำรเพิ่มอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตแบบไรส้ำย บรเิวณอำคำร 50 ปี 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร อำคำร 36 ปี คณะอักษรศำสตร์ 
อำคำรวชิรมงกุฎ และลำนทรงพล 
[แผนงำนรอง : พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย 
ของนกัศกึษำ รหัส 123] 

ต.ค. 60 -  
ก.ย. 61 

500,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและ
วำงแผน 

3.1.2 กำรปรับปรุงห้องฉำยภำพยนตร์ และ ศูนย์เรยีนรู้
ด้วยตนเอง 
[แผนงำนรอง : พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย 
ของนกัศกึษำ รหัส 123] 

ต.ค. 60 -  
ก.ย. 61 

1,000,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

3.1.3 กำรปรับปรุงเก้ำอี้เลคเชอร์ ห้องเรียนอำคำร 50 ป ี ต.ค. 60 –  
มี.ค. 61 

2,000,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

3.1.4 กำรปรับปรุงครภุัณฑโ์สตทัศนูปกรณ์ ส ำหรับกำร
เรียนกำรสอน 

ต.ค. 60 –  
มี.ค. 61 

800,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

3.1.5 กำรปรับปรุงห้อง อษ.1202 เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
และท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของบุคลำกรและนักศึกษำคณะ
อักษรศำสตร ์

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

2,000,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

3.1.6 กำรจัดหำครภุัณฑ์ส ำหรับภำควิชำภูมิศำสตร์ 
(ห้อง อ.36-502 อำคำร 36 ปี คณะอักษรศำสตร์) 

ต.ค. 60 –  
มี.ค. 61 

1,724,500 งบประมำณ
แผ่นดิน 

3.1.7 กำรด ำเนินกำรปรับปรุง ห้อง อ.36-502 อำคำร 
36 ปี คณะอักษรศำสตร ์

ต.ค. 60 –  
มี.ค. 61 

145,000 เงินรำยได ้
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กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภยัและตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3.2.1 กำรปรับปรุงอำคำร 36 ปี คณะอักษรศำสตร ์
[แผนงำนรอง : พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย 
ของนกัศกึษำ รหัส 123] 

ต.ค. 60 -  
ก.ย. 61 

2,500,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและ
วำงแผน 

3.2.2 จัดจ้ำงตรวจสอบระบบกำรท ำงำนของลิฟต์อำคำร 
36 ปี คณะอักษรศำสตร์ และอำคำรวชิรมงกุฎ 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

160,000 เงินรำยได ้

3.2.3 จัดจ้ำงตรวจสอบระบบไฟฟ้ำอำคำร 36 ปี คณะ
อักษรศำสตร์ และอำคำรวชิรมงกุฎ 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

100,000 เงินรำยได ้

3.2.4 จัดจ้ำงตรวจสอบระบบไฟส ำรองประจ ำอำคำร 36 
ปี คณะอักษรศำสตร์ และอำคำรวชิรมงกุฎ 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

10,000 เงินรำยได ้

3.2.5 จัดจ้ำงตรวจสอบและท ำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศ 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

100,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

3.2.6 จัดจ้ำงตรวจสอบ – ท ำควำมสะอำดปั๊มน้ ำและ
ระบบระบำยน้ ำทุกจดุ จ ำนวน 4 ครั้ง / ป ี

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

30,000 เงินรำยได ้

3.2.7 จัดจ้ำงท ำควำมสะอำดหลังคำบริเวณอำคำรอักษร
ศำสตร์ 1 2 และ 3 จ ำนวน 4 ครั้ง / ปี 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

20,000 เงินรำยได ้

3.2.8 จัดจ้ำงซ่อมหลังคำและดำดฟ้ำ 
อำคำรอักษรศำสตร์ 1 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

350,000 เงินรำยได ้

3.2.9 จัดจ้ำงซ่อมบันไดเวียน อำคำรอักษรศำสตร์ 1 ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

180,000 เงินรำยได ้

3.2.10 ซ่อมแซมโครงสร้ำง (เสำ) อำคำรอักษรศำสตร์ 1 
(จ ำนวน 7 ต้น) 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

รอกำรประเมิน
รำคำ 

เงินรำยได ้

3.2.11 จัดจ้ำงเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำ LED อำคำร 50 ปี 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

ต.ค. 60 – ก.ย. 
61 

440,000 เงินรำยได ้

3.2.12 จัดจ้ำงท ำควำมสะอำดสีเพดำนห้องเรียนภำยใน
อำคำร 50 ปี มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

พ.ค. – ก.ค. 61 รอกำรประเมิน
รำคำ 

เงินรำยได ้

3.2.13 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรบัอำกำศ ทดแทนของเดิม
ที่เสื่อมสภำพ 

ต.ค. 60 – ก.ย. 
61 

1,000,000 เงินรำยได ้

3.2.14 กำรปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ต้นไม้บริเวณพื้นที่ของ
คณะอักษรศำสตร ์
[แผนงำนรอง : พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัย 
ของนกัศกึษำ รหัส 123] 

ม.ค. – มิ.ย. 61 250,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 
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มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

 3.2.15 โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย มิ.ย. – ส.ค. 61 50,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและ
วำงแผน 3.2.16 โครงกำรป้องกันอัคคีภัย 

        (1) ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ถังดับเพลิง
ภำยในอำคำรของคณะอักษรศำสตร์ทุกอำคำร 
        (2) กำรซ้อมป้องกันอัคคีภัย/กำรหนไีฟ 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

100,000 เงินรำยได ้

3.2.17 โครงกำรปรับปรุงห้องคณะกรรมกำรนักศึกษำ
คณะอักษรศำสตร์ (คนอ.)  

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

300,000 เงินรำยได ้

3.2.18 โครงกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยเพื่อประโยชน์
ส ำหรับนักศึกษำ (บริเวณอำคำรวชิรมงกุฎ) 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

500,000 เงินรำยได ้

3.2.19 กำรจัดซื้อครุภณัฑส์ ำหรับห้องบัณฑิตศึกษำ ต.ค. 60 –  
ก.ค. 61 

50,000 เงินรำยได ้

3.2.19 กำรสร้ำงหลังคำทำงเดิน (ระหว่ำงอำคำรวชิร 
มงกุฎ และ อำคำรสังคีตศิลปไ์ทย) 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

500,000 เงินรำยได ้

3.2.20 จัดหำถังขยะ ต.ค. 60 –  
ก.ค. 61 

80,000 เงินรำยได ้

3.2.21 โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศนข์้ำงตึกวชิรมงกุฎ  มิ.ย. – ส.ค. 61 100,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

3.2.22 โครงกำรปรับปรุงห้องฟ้ำอักษร มิ.ย. – ส.ค. 61 500,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

3.2.23 โครงกำรปรับปรุงลำนไทร อำคำร 36 ปี  
คณะอักษรศำสตร์  

มิ.ย. – ส.ค. 61 200,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

3.2.24 โครงกำรปรับปรุงอำคำรนำฎยวชิรสภำ  มิ.ย. – ส.ค. 61 400,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยเชิงประยกุต์ และงานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

13 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออำจำรย์ ตำมเกณฑ์สำขำของ สกอ 100,000 บำท/คน 
14 จ ำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล Scopus 1 ผลงำน 

15 จ ำนวนบทควำม review article ใน วำรสำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล Scopus หรือ ISI  1 รำยกำร 
16 จ ำนวนช้ินงำนท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชำติและนำนำชำต ิ 30 ช้ินงำน 

 
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ด้วยการวิจัย 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

4.1.1 ปรับปรุงมำตรกำรสนับสนุน ส่งเสรมิ และตอบ
แทนกำรท ำวิจัย และกำรเผยแพรง่ำนวิจัย 
[แผนงำนรอง : พัฒนำกำรวจิัยและงำนสร้ำงสรรค์ และกำรบูรณำกำร
งำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำชุมชน/สังคม รหัส 411] 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

 

- - รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 

4.1.2 โครงกำรคลินิกวิจัย ต.ค. 60 –  
ส.ค. 61 

 

300,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 
4.1.3 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรถ่ำยทอดควำมรู้
และประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัย 

ต.ค. 60 –  
ส.ค. 61 

 

10,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 

4.1.4 โครงกำรปรับสภำพบรรยำกำศกำรเรียนรูด้้ำนกำร
วิจัย (จัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรวิจยัประเภทครภุัณฑ์ – 
ห้องกิจกรรมอำจำรย์) 

ต.ค. 60 –  
ส.ค. 61 

 

50,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 
4.1.5 โครงกำรเวทีวิจัยมนุษยศำสตร์ไทย ครั้งท่ี 12 
(ร่วมกับ สกว.) 

ม.ค. – ก.ย. 61 
 

250,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 
และ 

หัวหน้ำภำควิชำ
ปรัชญำ 
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กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ และน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

4.2.1 โครงกำรงำนเสวนำเนื่องในโอกำสครบรอบ 50 ปี 
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1 ก.พ. 61 300,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 
4.2.2 โครงกำรจุลสำรข่ำววิจยั ต.ค. 60 –  

ส.ค. 61 
 

50,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 

4.2.3 โครงกำรเผยแพร่งำนวิจัยในรูปแบบต่ำง ๆ  ต.ค. 60 –  
ส.ค. 61 

 

400,000 เงินรำยได้ 
(กองทุนวิจัยและ

สร้ำงสรรค์ฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้องค์ความรู้ของคณะอักษรศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชมุชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

17 งบประมำณบริกำรวิชำกำร/ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จำกหน่วยงำนภำยนอก (ร้อยละของเงิน
รำยได้) 

3.00% 

18 จ ำนวนโครงกำรทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อ 1 โครงกำร 

 
 
กลยุทธ์ 5.1 ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

5.1.1 โครงกำร Intensive Grammar ต.ค. 60 -  
มิ.ย. 61 

48,000 ค่ำลงทะเบียน
จำกผู้อบรม 

รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

5.1.2 โครงกำร Essential Listening and Speaking พ.ย. 60 -  
ส.ค. 61 

49,500 ค่ำลงทะเบียน
จำกผู้อบรม 

รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

5.1.3 โครงกำรสนุกศลิป ์ ม.ค. - พ.ค. 61 37,500 ค่ำลงทะเบียน
จำกผู้อบรม 

รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

5.1.4 โครงกำร Teacher Training ต.ค. 60 -  
ม.ค. 61 

180,000 ค่ำลงทะเบียน
จำกผู้อบรม 

รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 
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มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

5.1.5 โครงกำร Language and Culture Enrichment 
ครั้งท่ี 2 

พ.ย. 60 –  
ส.ค. 61 

128,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

หัวหน้ำภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ 

5.1.6 โครงกำรศูนย์ศลิปวัฒนธรรมทรงพล  
(ทรงพล ART CENTER) ปีท่ี 4 

พ.ย. 60 –  
ส.ค. 61 

137,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

หัวหน้ำภำควิชำ
นำฏยสังคตี 

5.1.7 โครงกำรค่ำยสืบสำนสังคีตศลิป์ไทย  
ครั้งท่ี 6 : กำรเรียนรู้และบรูณำกำรเชิงสร้ำงสรรค ์
สู่ประชำคมอำเซียน 

พ.ย. 60 –  
ส.ค. 61 

100,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

หัวหน้ำภำควิชำ
นำฏยสังคตี 

 
กลยุทธ์ 5.2 ใช้องค์ความรู้ที่คณะอักษรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

5.2.1 โครงกำร English for Work มี.ค. - ส.ค. 61 49,500 ค่ำลงทะเบียน
จำกผู้อบรม 

รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

5.2.2 โครงกำรภำษำฝรั่งเศสส ำหรับบุคคลทั่วไป  ต.ค. 60 -  
ส.ค. 61 

99,000 ค่ำลงทะเบียน
จำกผู้อบรม 

รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

5.2.3 โครงกำรภำษำจีนส ำหรบับคุคลทั่วไป ต.ค. 60 -  
ส.ค. 61 

105,000 ค่ำลงทะเบียน
จำกผู้อบรม 

รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

5.2.4 โครงกำรจัดละครและบริกำรวิชำกำร  
“น้ ำใสใจจริง” ในโอกำสครบรอบ 50 ปี คณะอักษร
ศำสตร ์

ก.พ. 61 100,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
วิชำกำร 

และ 
หัวหน้ำภำควิชำ

นำฏยสังคตี 
 
กลยุทธ์ 5.3 บูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

5.3.1 โครงกำรทับแก้ววิชำกำร / SU Fair 
[แผนงำนรอง : พัฒนำกำรวจิัยและงำนสร้ำงสรรค์ และกำรบูรณำกำร
งำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำชุมชน/สังคม รหัส 411] 

ส.ค. 61 750,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

คณบด ี
รองคณบดฝี่ำย

วิชำกำร 
รองคณบดฝี่ำย
วิจัยและเอเชีย

ศึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณะอักษรศาสตร์เพ่ือรักษาคุณค่าและเชิดชูศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณข์องชาติไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสากล 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

19 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร/ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณำกำรศำสตร์และศลิป์ เพ่ือกำร
พัฒนำชุมชน/สังคม/ประเทศ 

1 โครงกำร 

 
กลยุทธ์ 6.1 รักษาคุณค่าและเชิดชูศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

6.1.1 โครงกำรวันรวมน้ ำใจในอักษร พ.ศ.2560 ธ.ค. 60 50,000 เงินรำยได ้ คณบด ี
6.1.2 โครงกำรท ำบุญเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ 
คณะอักษรศำสตร ์

มิ.ย. 61 40,000 เงินรำยได ้ คณบด ี

6.1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนของคณะอักษรศำสตร ์
จัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อรักษำคณุค่ำและเชิดชู
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณข์องชำติไทย 

ต.ค. 60 –  
ส.ค. 61 

- - คณบด ี

6.1.4 โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์และศลิป์  
สำนสร้ำงศิลปะกำรแสดงร่วมสมยั ครั้งท่ี 3 

พ.ย. 60 –  
ส.ค. 61 

125,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

หัวหน้ำภำควิชำ
นำฏยสังคตี 

6.1.5 โครงกำรสนำมจันทร์คันธรรพ ครั้งท่ี 6 
“วรรณคดีคีตำ” 

พ.ย. 60 –  
ส.ค. 61 

120,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

หัวหน้ำภำควิชำ
นำฏยสังคตี 

 
 
กลยุทธ์ 6.2 ให้การสนับสนนุหนว่ยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ในการใช้ความเชี่ยวชาญของตนเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงาน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

6.2.1 โครงกำรแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรม (Ehwa 
Woman’s University)  

พ.ย. 60 -  
ม.ค. 61 

30,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

6.2.2 โครงกำรนักศึกษำเวียดนำมมำทัศนศึกษำดูงำน มิ.ย. - ก.ค. 61 20,000 เงินรำยได ้ รองคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ์ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารคณะอักษรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ชั้นน าแห่งประเทศไทย 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

20 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเทำ่ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด (QS) 

32.00% 

21 ร้อยละของผู้ทีม่ีต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 

35.00% 

22 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี 80.00% 

 
กลยุทธ์ 7.1 บริหารคณะอักษรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

7.1.1 โครงกำรปรับปรุง KPI’s ส ำหรับบุคลำกร สำย
วิชำกำร 
[แผนงำนรอง : พัฒนำกำรวจิัยและงำนสร้ำงสรรค์ และกำรบูรณำกำร
งำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำชุมชน/สังคม รหัส 411] 

ต.ค. 60 –  
ส.ค. 61 

- เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

คณบด ี

7.1.2 โครงกำรปรับปรุงห้องบริกำรวิชำกำร  ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

500,000 เงินรำยได ้ คณบด ี

7.1.3 โครงกำรประชำสัมพันธ์หลกัสูตร 
อักษรศำสตรบัณฑิต 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

700,000 เงินรำยได ้ รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร-ฝ่ำยวำงแผน

และบริหำร- 
ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ 

 
กลยุทธ์ 7.2  พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับ 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

7.2.1 โครงกำรสัมมนำบุคลำกรคณะอักษรศำสตร ์ มิ.ย.61 700,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

คณบด ี

7.2.2 โครงกำรสัมมนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ก.ค.61 400,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและ
วำงแผนและ
เลขำนุกำร 

7.2.3 โครงกำรเกษียณอำยุรำชกำร ก.ย. 61 250,000 เงินรำยได ้
(กองทนุส่งเสริมฯ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติตามพันธกิจของคณะอกัษรศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 8 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

23 ร้อยละของงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่องบด ำเนินงำนท้ังหมด  
(ร้อยละของเงินรำยได้) 

3.00% 

 
กลยุทธ์ 8.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

8.1.1 ปรับปรุงระบบ ERP เพื่อสนบัสนุนกำรตัดสินใจ
ส ำหรับกำรบรหิำรจดักำร 
 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

- - รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและ
วำงแผน 

8.1.2  โครงกำรพัฒนำครุภณัฑ์ดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ต.ค. 59 –  
มี.ค. 60 

700,000 เงินรำยได ้
(กองทุน

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและ
วำงแผน 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนนุต่อการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 9 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
24 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 80.00% 

 
กลยุทธ์ 9.1 สนับสนุนการด าเนินการทางการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

9.1.1 ปรับปรุงระบบ ERP เพื่อสนบัสนุนกำรจดัท ำ 
แผนกลยุทธ์กำรเงินของคณะฯ 

ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

- - รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและ
วำงแผน 9.1.1 ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 

ทำงกำรเงิน 
ต.ค. 60 –  
ก.ย. 61 

- - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ส่งเสริมความเป็นสถาบนัการศึกษาทางด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชัน้น าของประเทศไทย 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 10 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
25 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ เตม็เวลำระดับบณัฑติศึกษำ 5 คน 

26 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ เตม็เวลำระดับปริญญำบัณฑิต 2 คน 
27 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ นักศึกษำแลกเปลี่ยน  in bound, > 3 เดอืน 20 คน 

28 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ นักศึกษำแลกเปลี่ยน out bound, > 3 เดือน 30 คน 
29 จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศท่ีปฏิบัติงำนเตม็เวลำ 19 คน 

30 จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศท่ีปฏิบัติงำนไม่เตม็เวลำ 1 คน 
31 จ ำนวนอำจำรย์ทีผ่่ำนกำรอบรมเปน็ผู้ประเมิน AUN QA 4 คน 

32 จ ำนวนอำจำรย์ทีผ่่ำนกำรอบรมเปน็ผู้ประเมินตำมเกณฑ์ TQA  1 คน 
 
กลยุทธ์ 10.1 พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษา 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

10.2.1 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับหลักสตูรและระดับคณะวิชำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ต.ค. - พ.ย. 60 - - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
ประกันคณุภำพฯ 

10.2.2 ติดตำมประเมินผลควำมพร้อมในกำรรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
     - ครั้งท่ี 1 ภำคกำรศึกษำต้น 
     - ครั้งท่ี 2 ภำคกำรศึกษำปลำย 

ต.ค. 60 –  
พ.ค. 61 

- - 

10.2.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรเขำ้อบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมิน TQA 

พ.ย. 60 –  
ส.ค. 61 

10,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

10.2.4 จัดโครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรแก่
บุคลำกรของคณะ 

พ.ย. 60 –  
ส.ค. 61 

90,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

10.2.5 จัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร มิ.ย. – ส.ค. 61 350,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 

10.2.6 จัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ มิ.ย. – ก.ย. 61 50,000 เงินรำยได ้
(งบพัฒนำคณะฯ) 
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3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 
      ในการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร์นั้น ได้มีการจัดแบ่งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะอักษรศาสตร์ 
จ านวน 12 หน่วยงาน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
 

 คณะอักษรศาสตร ์  
  
   

ภาควิชาภาษาไทย 
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 

   

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
 

   

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 

   

ภาควิชานาฏยสังคีต 
 

ภาควิชาปรัชญา 
 

   

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 

   

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
 

ส านักงานคณบดี 
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ส าหรับโครงสร้างการบริหารคณะอักษรศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้าง ไว้ดังนี้ 
 
  

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
 

 

      

        

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
    

 

คณะกรรมการบรหิารโครงการ 
อักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษสาขาวิชาเอเชยีศึกษา 

 

      

        
 

หัวหน้าภาควิชา 
 

 
 

รองคณบดี  
 

เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ 
 

- ภาควิชาภาษาไทย 
- ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
- ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
- ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
- ภาควิชาประวัติศาสตร ์
- ภาควิชาภูมิศาสตร ์
- ภาควิชานาฏยสังคตี 
- ภาควิชาปรัชญา 
- ภาควิชาสังคมศาสตร ์
- ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์
- ภาควิชาภาษาปัจจุบัน 
  ตะวันออก 

  

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และ 
  บริการวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
  เอเชียศึกษา 

  

- งานบริหารและธุรการ 
- งานบริการการศึกษา 
- งานคลังและพสัด ุ
- งานบริการวิชาการและวิจัย 
- งานแผนและประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 
 
4.  รายนามผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559   
 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  คณบดี 
 4.2 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4.4 อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 4.5 อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ 

4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
4.7 อาจารย์นาตยา อยู่คง     รองคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา 
4.8 อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
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5.  รายนามคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 

1. ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
3. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
4. ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
6. อ.เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
7. อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฎยสังคีต กรรมการ 
8. อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงษ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ กรรมการ 

10. อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
11. อ.ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
12. ผศ.วันชัย  สลีพัทธ์กุล  หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
13. อ.ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
14. อ.ธีรัช  ร าแพนเพชร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
15. อ.ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
17. อ.อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
18. ผศ.ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
19. อ.ดร.วิมลรัตน์  วศินนิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
20. อ.ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
21. อ.สุรศักดิ์  ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
22. รศ.ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
23. ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
24. อ.ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
25. อ.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะฯ กรรมการ 
26. นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุนประจ าคณะฯ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 24 

6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 คณะอักษรศาสตร์ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะอักษรศาสตร์ เอาไว้ตาม
ประกาศคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้ 

(1) รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(2) มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และอดทน 
(3) มีความเสียสละ และเอ้ือเฟ้ือแผ่ต่อผู้อ่ืน 
(4) มีความกตัญญูกตเวที 
(5) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
(6) สามารถท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(7) สามารถน าข้อมูลต่างๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและในการปฏิบัติงานได้ด้วย

ตนเอง 
(8) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
(9) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี 
(10) ให้ความส าคัญและเชิดชูเกียรติองค์กร 
(11) มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดและการเขียน 
(12) มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาตนและสังคม 

 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 7.1 นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสา 
 7.2 คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มีศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปะรวมอยู่ใน
คณะวิชาเดียวกัน 
 
8. จุดเด่น 
 8.1 คณะอักษรศาสตร์มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง 
 8.2 คณะอักษรศาสตร์มีหลักสูตรที่ผสานความรู้ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 8.3 นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้ที่มีคุณภาพและความสามารถ โดยภายหลังส าเร็จการศึกษามี
สัดส่วนการได้งานท าในอัตราที่สูง 
 8.4 บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 8.5 คณะอักษรศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น
จ านวนมาก 
 8.6 บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์มีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 25 

9. การเรียนการสอน 
 

9.1 หลักสูตร 
 คณะอักษรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรวม  18 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ซึ่ง
หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

  
หลักสูตรคณะอักษรศาสตร ์

สกอ. 
รับทราบ 

ปีที่เริ่มใช ้
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 
2548/2558 

เปิดสอน
ในปี

การศึกษา 
2560 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตร
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์
48/58 
และ 
TQF 

1. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

12 พ.ค. 
2558  

2556 - 2548     - 

2. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

9 ต.ค. 2557 2557 - 2548     - 

3. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

12 พ.ค. 
2558 

2556 - 2548     - 

4. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

20 มิ.ย. 
2556 

2556 - 2548     - 

5. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การ
พัฒนาอาชีพ 

12 พ.ค. 
2558 

2556 - 2548     - 

6. อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

8 ธ.ค. 2559 2559 - 2548     - 

7. อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2 ก.พ. 2560 2559 - 2548     - 

8. อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส 

2 พ.ย. 2559 2559 - 2548     - 

9. อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 

* อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 

สกอ. 
2559 - 2548     - 

10. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

20 มิ.ย. 
2560 

2559 - 2548     - 

11. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

2 พ.ย. 2559 2559 - 2548     - 

12. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงศึกษา 

* อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 

สกอ. 

2559 - 2548     - 

2560 - 2558     - 

13. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 

18 เม.ย. 
2561 

2559 - 2548     - 

14. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 2 พ.ย. 2559 2559 - 2548     - 
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หลักสูตรคณะอักษรศาสตร ์

สกอ. 
รับทราบ 

ปีที่เริ่มใช ้
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 
2548/2558 

เปิดสอน
ในปี

การศึกษา 
2560 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตร
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์
48/58 
และ 
TQF 

15. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การ
พัฒนา 

8 มี.ค. 2561 2559 - 2548     - 

16. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์ 

22 ก.ย. 
2560 

2559 - 2548     - 

17. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

2 ส.ค. 2560 2559 - 2548     - 

18. อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา 

* อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 

สกอ. 
2559 - 2548     - 
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9.2 ข้อมูลนักศึกษา   
 ในปีการศึกษา 2560 คณะอักษรศาสตร์ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 3,149 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 3,047 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  86 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน  16 คน รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 - 4 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม (คน) 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ตกค้าง 

หลักสูตรปกต ิ       
อักษรศาสตรบัณฑิต ยังไม่แยกสาขาวิชา 604 40 4 - - 648 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - 29 48 54 2 133 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 54 64 49 - 174 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 22 30 47 34 2 135 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน - 45 35 29 - 109 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ 20 25 25 23 1 94 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร ์ 52 25 27 29 2 135 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร - 14 19 4 - 37 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไ์ทย 4 6 2 2 - 14 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรชัญา 15 21 24 9 6 75 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
การพัฒนา 

42 27 20 25 1 115 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์

37 29 37 37 1 141 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

- 146 134 169 15 464 

รวมปกติทุกชั้นป ี 803 491 486 464 30 2,274 

หลักสูตรพิเศษ       

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 200 185 182 186 20 773 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี 200 185 182 186 20 773 

รวมปกติและพิเศษ 1,003 676 668 650 50 3,047 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 3,047  
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปรญิญาตรจีากระบบ MIS ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
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ตารางท่ี 3 จ านวนนักศึกษาปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

หลักสูตรปกต ิ        
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาไทย 

7 - 5 - 12 - 24 

อักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์

2 - 3 - 9 2 16 

รวมปกติทุกชั้นป ี 9 - 8 - 21 2 40 
หลักสูตรพิเศษ        
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

20 - 8 - 2 16 46 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี 20 - 8 - 2 16 46 
รวมปกติและพิเศษ 29 - 16 - 23 18 86 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 86  
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปรญิญาโทจากระบบ MIS ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
 
ตารางที 4 จ านวนนักศึกษาปริญญาเอก จ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

หลักสูตรปกต ิ        
อักษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาไทย 

- 5 - - - 7 12 

อักษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์

- 2 - 1 1 - 4 

รวมปกติทุกชั้นป ี - 7 - 1 1 7 16 
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปรญิญาเอกจากระบบ MIS ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
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ตารางท่ี 5 จ านวนบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

หลักสตูร 
อนุ 

ปริญญา 
ปริญญา
บัณฑิต 

ประกาศนีย 
บัตรบณัฑิต 

ปริญญา
มหาบัณฑิต 

ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

รวมทั้งสิ้น 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  54 - - - 54 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  49 - - - 49 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  34 - - - 34 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  28 - - - 28 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ์  18 - - - 18 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร ์  30 - - - 30 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร  4 - - - 4 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไ์ทย  1 - - - 1 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรชัญา  12 - - - 12 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
การพัฒนา 

 25 - - - 25 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์

 36 - - - 36 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

 168 - - - 168 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา  177 - - - 177 
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  - - 1 - 1 
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 - - 2 - 2 

อักษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์

 - - - - - 

อักษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  - - - - - 
อักษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์

 - - - - - 

รวม - 636 - 3 - 639 
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9.3 อาจารย์และบุคลากร  
คณะอักษรศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรรวม 201 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 144 คน และ

สายสนับสนุน 57 คน โดยมีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 114.5 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 20.5 คน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 29 คน พนักงานชั่วคราว 4 คน 
ลูกจ้างประจ า 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว 15 คน  
 
ตารางท่ี 6 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 9  - 9 

ร้อยละ 4.48  - 4.48 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 114.5 29 143.5 

ร้อยละ 56.97 14.43 71.39 

ลูกจ้างประจ า 
คน  - 9 9 

ร้อยละ  - 4.48 4.48 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน 20.5 15 35.5 

ร้อยละ 10.20 7.46 17.66 

พนักงานช่ัวคราว 
คน  - 4 4 

ร้อยละ  - 1.99 1.99 

รวม 
คน 144 57 201 

ร้อยละ 71.64 28.36 100.00 
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ตารางท่ี 7 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
 

หน่วยงาน 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ อยู่
ระหว่าง

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ลา
เพิ่มพูน
ความรู้ 

รวม 
ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

ภาควิชาภาษาไทย  5 3   4  2 1    1  16 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 4 9 3  3 2      1 2  24 
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส  5 2      1      8 
ภาควิชาภาษาเยอรมัน  2 1  1    1      5 
ภาควิชาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

 1 3  1 4   1  2    12 

ภาควิชาภูมิศาสตร์  2 4.5   2         8.5 
ภาควิชานาฏยสังคีต  3 2  4 1     1    11 
ภาควิชาปรัชญา  4   1        1 1 7 
ภาควิชาสังคมศาสตร์  3   2 2         7 
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ 

 2 2  3 2  1       10 

ภาควิชาภาษาปัจจุบัน
ตะวันออก 

8 10.5 5  2 2       3  30.5 

สาขาวิชาทัศนศิลป์  3   2          5 

รวม 
12 49.5 25.5 0 19 19 0 3 4 0 3 1 7 1 144 

87 38 7 4 7 1 144 
136 8 144 

ร้อยละ 8.33 34.38 17.71 0.00 13.19 13.19 0.00 2.08 2.78 0.00 2.08 0.69 4.86 0.69 100.00 
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ตารางท่ี 8 จ านวนอาจารย์ประจ าที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 

ภาควิชา 
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

อาจารย์
ประจ า
ปฏิบตั ิ
งานจริง 

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษา
ภายในประเทศ 

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ อาจารย์

ประจ า
ท่ีลา

เพ่ิมพูน
ความรู้ 

รวม
อาจารย์

ท่ีอยู่
ระหว่าง
ลาท้ัง 
หมด 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

โท-เอก รวม 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
โท-เอก รวม 

ภาควิชาภาษาไทย 16 15  1  1      1 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 24 22       2 2  2 

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 8 8           

ภาควิชาภาษาเยอรมัน 5 5           

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 12 12           

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 8.5 8.5           

ภาควิชานาฏยสังคีต 11 11           

ภาควิชาปรัชญา 7 5      1  1 1 2 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 7 7           

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 10 10           

ภาควิชาภาษาปัจจุบัน
ตะวันออก 

30.5 27.5      3  3  3 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ 5 5           

รวมระดบัคณะวิชา 144 136 0 1 0 1 0 4 2 7 1 8 

 
10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 นั้น ในส่วนของงบประมาณหรือ   
เงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดให้ใช้ตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดให้ใช้ตาม ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 
 คณะอักษรศาสตร์ มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ทั้งโครงการใหม่และ
โครงการต่อเนื่อง จ านวนทั้งสิ้น 21 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายในสถาบัน
จ านวน 11 โครงการ โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกสถาบันจ านวน 8 โครงการ และ
โครงการ Matching Fund ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกและคณะอักษรศาสตร์ต้องใช้เงินรายได้จ่าย
สมทบ จ านวน 2 โครงการ 
 
 ทุนอุดหนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมดคิดเป็นเงิน 7,940,241.94 บาท จ าแนกเป็น 

(1) ทุนอุดหนุนภายใน 1,997,631.53  บาท 

(ก) งบประมาณแผ่นดิน   744,333.34  บาท 

(ข) งบประมาณเงินรายได ้ 1,253,298.19  บาท 

(2) ทุนอุดหนุนจากภายนอก 5,942,610.41  บาท 
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11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
 คณะอักษรศาสตร์ มีข้อตกลงความร่วมมือกับท้ังสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้ 
 

11.1 การจัดการเรียนการสอน 
วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ ชื่อ MOU / กิจกรรม 

20 ส.ค. - 8 
ก.ย.2560 

มหาวิทยาลยัไดโตะ บุงกะ 
Daito Bunka University 

ประเทศญี่ปุ่น 
Japan 

 

ชื่อ MOU  
Exchange Agreement Between 
Silpakorn University, Thailand and 
Daito Bunka University 
กิจกรรม 
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่
นักศึกษามหาวิทยาลยัไดโตะ บุงกะ (จ านวน 
5 คน) 

14 - 21 ก.ย.
2560 

มหาวิทยาลยัโอซากา 
Osaka University 

ประเทศญี่ปุ่น 
Japan 

 

ชื่อ MOU  
Memorandum of Understanding 
between Faculty of Arts, Silpakorn 
University and Graduate School of 
Language and Culture, and School of 
Foreign Studies, Osaka University
กิจกรรม 
โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากา  (จ านวน  
18 คน) 

Pre-Test 
14 ต.ค. 2560 
 

Test 
11 พ.ย. 2560 

สถาบันขงจึ่อ มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนดุสติ สุพรรณบุร ี

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ชื่อ MOU  
ข้อตกลงความร่วมมือในการจดัตั้งศูนย์สอบ
วัดระดบัความรูภ้าษาจีนระหว่างสถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต 
สุพรรณบุรีกับคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
กิจกรรม 
สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK (จ านวน 96 
คน) 

7 ม.ค. - 2 ก.พ.
2561 

มหาวิทยาลยัฮันกุ๊กภาษาและ 
กิจการต่างประเทศ 
Hankuk University of Foreign 
Studies  

ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี 

Republic of 
Korea 

 
 

ชื่อ MOU  
Memorandum of Understanding 
between Hankuk University of 
Foreign Studies and Silpakorn 
University /  
กิจกรรม 
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย
ระยะสั้นส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฮัน
กุ๊กภาษาและกจิการตา่งประเทศ 
 (จ านวน 43 คน) 
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วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ ชื่อ MOU / กิจกรรม 
25 - 27 ธ.ค.
2560 

มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา 
Korean Language and 
Culture Center at Ewha 
Womans Universtiy, Republic 
of Korea 
 

ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี 

Republic of 
Korea 

 
 

ชื่อ MOU  
Memorandum of Understanding 
between Faculty of Arts at Silpakorn 
University, Thailand and Korean 
Language and Cultres Centwr at 
Ewha Womans Universtiy, Rebublic 
of Korea 
กิจกรรม 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
กับ Ewha University (จ านวน 28 คน) 

29 – 31 มี.ค. 
2561 

มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา 
Korean Language and 
Culture Center at Ewha 
Womans Universtiy, Republic 
of Korea 
 

ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี 

Republic of 
Korea 

 
 

ชื่อ MOU  
Memorandum of Understanding 
between Faculty of Arts at Silpakorn 
University, Thailand and Korean 
Language and Cultres Centwr at 
Ewha Womans Universtiy, Rebublic 
of Korea 
กิจกรรม 
โครงการสัมมนาวิชาการ การจดัการเรยีน
การสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 
ประจ าปี 2561 

1 มิ.ย. – 10 
ก.ค. 2561 

มหาวิทยาลยัชิงเต่า  
Qingdao University 

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ชื่อ MOU  
Agreement For Educational and 
Academic Collaboration between 
Silpakorn University & Qingdao 
University 
กิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสัน้ ณ 
มหาวิทยาลยัชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชน
จีน (จ านวน 17 คน) 
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11.2 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ 
วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ ชื่อ MOU / กิจกรรม 

อายุสัญญา 
25/3/2017 ถึง 
31/10/2022 
 

มหาวิทยาลยัโอซากา 
Osaka University 

ญี่ปุ่น 
Japan 

1. Agreement on Academic Exchange 
between  Graduate school of 
language and Culture/School of 
Foreign Studies Osaka University and 
Faculty of Arts Silpakorn University 

2. Memorandum on Student Exchange 
between Graduate School of 
Language and Culture/ School of 
Foreign Studies Osaka University and 
Faculty of Arts, Silpakorn University 

อายุสัญญา 
19/12/2013 
ถึง 
18/12/2018 

มหาวิทยาลยัไอจ ิ
Aichi University 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

 

INTERNATIONAL COOPERATIVE AGREEMENT 
BETWEEN Faculty of Arts, Silpaforn 
Universtiy, Thailand and Faculty of 
International Communication, Aichi 
University, Japan 

อายุสัญญา 
1/7/2014 ถึง  
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

มหาวิทยาลยัไดโตะ 
Daito Bunka University 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

Exchange Agreement between Silpakorn 
University, Thailand and Daito Bunka 
University 

อายุสัญญา 
12/2/2015 
ถึง  
11/2/2020 

มหาวิทยาลยัเมเซ 
Meisei University 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

 

Memorandum of Cooperation between 
Meisei University, Japan and Silpakorn 
University, Thailand 

อายุสัญญา 
26/1/2016 ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

มหาวิทยาลยัเมเซ 
Meisei University 
(7+1) 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

 

Specific Agreement between  International 
Studies Center, Meisei University, JAPAN 
and Faculty of Arts, Silpakorn University, 
THAILAND (7+1) 

อายุสัญญา 
17/12/2015 
ถึง  
16/12/2020 

มหาวิทยาลยัโตเกียวกะกุเก 
Tokyo Gukugei University 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

 

Agreement on Academic Exchange 
between Silpakorn University, Thailand and 
Tokyo Gakugei University, Japan 

อายุสัญญา 
18/12/2015 
ถึง  
16/12/2020 

มหาวิทยาลยัโตเกียวกะกุเก 
Tokyo Gukugei University 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

 

Memorandum of Understanding Regarding 
the Exchange of Students between 
Silpakorn University, Thailand and Tokyo 
Gakugei University, Japan 

อายุสัญญา 
25/4/2016 ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

มหาวิทยาลยัโตเกียวกะกุเก 
Tokyo Gukugei University 
(7+1) 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

 

Specific Agreement between the 
International Student Exchange Center, 
Tokyo Gakugei University, JAPAN and the 
Faculty of Arts, Silpakorn University, 
THAILAND (7+1) 
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วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ ชื่อ MOU / กิจกรรม 
อายุสัญญา 
1/2/2017 ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

Chiba University 
มหาวิทยาลยัชิบะ 
(7+1) 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

 

Specific Agreement between the College of 
Liberal Arts and Sciences, Chiba University, 
JAPAN and Faculty of Arts, Silpakorn 
University, THAILAND (7+1) 

อายุสัญญา 
10/5/2016 ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

ศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อ  
Higashikawa Town 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
Between Higashikawa Town, Japan and 
Faculty of Arts, Silpakorn University 
Thailand 

อายุสัญญา 
28 ก.พ. 61 ถึง 
1 มิ.ย. 62 

บริษัท เฮลเต้ จ ากดั
(HELTE.CO.,LTD) 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 
Japan 

ชื่อ MOU 
MEMORADUM OF UNERSTANDING BETWEEN 
HELTE.CO.,LTD. AND Faculty of Arts 
SILPAKORN UNIVERSITY 
กิจกรรม 
ให้อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าใช้
แหล่งเรียนรู้ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตส าหรับประกอบการ
เรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย 

อายุสัญญา 
5/10/2016 ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา 
Ewha Womans University 

ประเทศ
สาธารณรัฐ

เกาหล ี 
Republic 
of Korea 

 
 

Memorandum of Understanding between 
Faculty of Arts at Silpakorn University, 
Thailand and Korean Language and Culture 
Center at Ewha Womans University, 
Republic of Korea 

อายุสัญญา 
28/10/2015 
ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

มหาวิทยาลยัชิงเต่า 
Qingdao University 
(3+1) 

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชน

จีน 

Specific Agreement between the Faculty of 
Arts, Qingdao University, People’s Republic 
of CHINA and the Faculty of Arts, Silpakorn 
University, THAILAND 

อายุสัญญา 
29/10/2015 
ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

มหาวิทยาลยัชิงเต่า 
Qingdao University 
(7+1) 

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชน

จีน 

Specific Agreement between the Faculty of 
Arts, Qingdao University, People’s Republic 
of CHINA and the Faculty of Arts, Silpakorn 
University, THAILAND 

อายุสัญญา 
20/10/2017 
ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

University of International 
Business and Econamics, 
CHINA 
(3+1) 

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชน

จีน 

Specific Agreement between School of 
International Education, University of 
International Business and Econamics, 
CHINA and Faculty of Arts, Silpakorn 
University, THAILAND 

อายุสัญญา 
20/10/2017 
ถึง 
ต่ออายุอัตโนมตั ิ

University of International 
Business and Econamics, 
CHINA 
(7+1) 

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชน

จีน 

Specific Agreement between School of 
International Education, University of 
International Business and Econamics, 
CHINA and Faculty of Arts, Silpakorn 
University, THAILAND 
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11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันในประเทศ 
 

วัน/เดือน/ป ี ช่ือสถาบัน ประเทศ ช่ือ MOU / กิจกรรม 
อายุสัญญา 
4 มี.ค. 57 ถึง  
3 มี.ค. 62 

คณะศลิปศาสตร์ ม.มหดิล 
ศาลายา นครปฐม 

ประเทศไทย ชื่อ MOU 
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร
และคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
กิจกรรม 
จัดกิจกรรมเวทีวิชาการ 1 ครั้ง 

อายุสัญญา 
13 ก.ย. 60 ถึง  
12 ก.ย. 64 

คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ, คณะวิทยาการจัดการ ม.
เกษตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครปฐม 

ประเทศไทย ชื่อ MOU 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
กิจกรรม 
จัดเวทีวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง 

อายุสัญญา 
16 มิ.ย. 58 ถึง 
16 มิ.ย. 61 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ประเทศไทย ชื่อ MOU 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านการ
เสรมิสร้างเครือข่ายและการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันบณัฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากรและ
สถาบันพัฒนศิลป ์
กิจกรรม 
ภาควิชานาฎยสังคีต จัดกิจกรรมรว่มกัน 

อายุสัญญา 
2 ธ.ค. 58 ไม่ระบุ
วันหมดอาย ุ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต จังหวัดสุพรรณบรุ ี

ประเทศไทย ชื่อ MOU 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านการ
จัดตั้งศูนยส์อบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสติ สุพรรณบุรี กับคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
กิจกรรม 
จัดสอบวัดความรูภ้าษาจีน 
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 11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ ชื่อ MOU / กิจกรรม 
6 ธ.ค. 2560 มหาวิทยาลยัเฉิงกง 

National Cheng Kung 
University ( NCKU, 
國立成功大學 ), 
ประเทศไต้หวัน 

ประเทศ
ไต้หวัน 

Republic of 
China 

Professor Chen Yuh – NeN, คณบดีและ
คณาจารย์จากคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิง
กง ประเทศไต้หวัน ไดเ้ข้าพบปะเยี่ยมเยยีนเพื่อ
หารือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกีย่วกับการเรียน
การสอนกับคณะอักษรศาสตร์ เมือ่วันท่ี 6 
ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. โดยมีอาจารย์
เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวเิทศ
สัมพันธ์และบริการวิชาการ และอาจารยภ์ูรดา 
เซี่ยงจ๊ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาปัจจุบันตะวันออก ร่วมให้การต้อนรับ 

31 ม.ค. 2561 มหาวิทยาลยัสุขภาพซัมกุก  
Sahmyook Health University, 
Republic of Korea 

ประเทศ
สาธารณรัฐ

เกาหล ี
Republic of 

Korea 

เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. 
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ ได้ให้การต้อนรบั Professor Kim Jong – 
Choon, Director of International Affairs 
Center พร้อมด้วย Mr.Kang Young – Suk, 
Stduent of International Affrairrs Center 
จาก มหาวิทยาลยัสุขภาพซัมกุก Sahmyook 
Health University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ท่ี
เข้ามาพบปะเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนขอ้มูลางวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองสถาบันใน
โอกาสต่อไป 

7 ก.พ. 2561 มหาวิทยาลยัทัมเปอเร 
University of Tampere, 
Republic of Finland 

ประเทศ
ฟินแลนด ์

Republic of 
Finland 

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดคีณะอักษร
ศาสตร์, อาจารย์เนาวรตัน์ ปฏิพัทธ์ภักดี รอง
คณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ าภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ ไดร้่วมให้การต้อนรับ 
Professor Dr.Eero Sormunen, The School 
of Information Sciences (SIS) จาก
มหาวิทยาลยัทัมเปอเร University of Tampere 
ประเทศฟินแลนด์ ในโอกาสมาพบปะและเยี่ยมชม
การจัดการเรยีนการสอนและการวิจัยของคณะ
อักษรศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมให้การบรรยายในช้ัน
เรียนให้นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ในประเด็น 
“การจัดการดรยีนการสอนและการวิจัยใน
ประเทศฟินแลนด์” 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 39 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ ชื่อ MOU / กิจกรรม 
7 มี.ค. 2561 มหาวิทยาลยัไดโตะบุงกะ 

Daito Bunka University 
ประเทศญี่ปุ่น 

Japan 
เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 25614 เวลา 14.00 น. 
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล หวัหน้าภาควิชา
ภาษาปัจจุบันตะวันออก และอาจารย์หทัยวรรณ 
เจียมกีรติกานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้
ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Osamu SHIMAGAKI, 
Office Manager, Office of International 
Center และ Mr.Nobuhiro Okamoto, 
Professor Director of International Center 
จากมหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ (Daito Bunka 
University) ได้มาพบปะเยี่ยมชมและพูดคยุ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ  

25 ม.ค. 2561 มหาวิทยาลยัชุงบุก 
Chungbuk University 

ประเทศ
สาธารณรัฐ

เกาหล ี 
Republic of 

Korea 

เมื่อวันท่ี 25 มมกราคม 2561 อาจารย์เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์และ
บริการวิชาการ ได้ให้การต้อนรับ Mr.JAE SEUNG 
LEE และ Miss JEONG YOUN WOO อาจารย์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จากมหาวิทยาลยัชุงบุก ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อพบปะพดูคยุรายละเอียด
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกนัตามข้อตกลง
ทางวิชาการ 

28 ก.พ. 2561  บริษัท เฮลเต้ จ ากดั
(HELTE.CO.,LTD) 

ประเทศญี่ปุ่น 
Japan 

เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดี
คณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์และ
บริการวิชาการ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย 
สีลพัทธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบัน
ตะวันออก อาจารย์หทัยวรรณ เจยีมกีรติกานนท์ 
และอาจารย ์MEGUMI SUGITA ได้ร่วมให้การ
ต้อนรับคณุ Elaine Lin ต าแหน่ง International 
Sales and Busuness Developmant 
Manager ซ่งเป็นตัวแทนจาก บรษิัท เฮลเต้ จ ากัด 
(HELTE.CO.,LTD) การลงนามในข้อตกลงทาง
วิชาการกับคณะอักษรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาปัจจุบัน
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่บริษัทเป้นผูผ้ลติเพื่อประกอบการเรียน
การสอนและการค้นคว้าวิจัย 
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วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถาบัน ประเทศ ชื่อ MOU / กิจกรรม 
22 ก.พ. 2561 มหาวิทยาลยัเมเซ 

Meisei University 
ประเทศญี่ปุ่น 

Japan 
เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธื 2561 อาจารย์เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์และ
บริการวิชาการ ได้ให้การต้อนรับ Miss Misa 
NAMIKAI ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเมเซ 
(Meisei University) ประเทศญี่ปุน่ ในการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนรายละเอียดของนักศึกษา
แลกเปลีย่นระหว่างสองมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้
ได้น าชมห้องสมุด ห้องเรยีนด้านภาษาต่างประเทศ 
และภมูิทัศน์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

30 ต.ค. 2560 มหาวิทยาลยัซันโฮเซเรโกเลโตส 
(University of San Jose-
Recoletos), Philippines 

ประเทศ
ฟิลิปปินส ์

Philippines 

เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 เวลา 1130 น. Mr. 
Leo H. Aberion, Ph.D. Professor, 
Department of Languages and Literature 
Collage of Arts and Sciences, จาก
มหาวิทยาลยัซันโฮเซเรโกเลโตส (University of 
San Jose - Recoletos) ประเทศฟิลิปปินส์ เข้า
เยี่ยมชมและพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
คณะอักษรศาสตร์ ในการจดัท าข้อมตกลงทาง
วิชาการร่วมกัน โดยมีอาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์
ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และบริการ
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ให้การต้อนรับและ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

3 พ.ย. 2560 มหาวิทยาลยัยูนนาน 
Yunnan University,  

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 10.30 น. 
ณ ห้อง อษ.1202 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยยูน
นาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยม
ชมและพบปะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ อาจารยเ์นาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์และ
บริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ภูรดา เซี่ยงจ๊ง 
อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจบุันตะวันออก
ร่วมให้การต้อนรับ 
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12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 ในปีการศึกษา 2560 คณะอักษรศาสตร์  ด าเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
โดยได้จัดการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ การจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้รวม 13 โครงการ/กิจกรรม โดยมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน จ านวน
ทั้งสิ้น 2 โครงการ  

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยในปีการศึกษา 2560 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ท้ังหมด 13 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 2 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั - 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย - 

 

ตารางท่ี 11 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ล าดับ ชื่อโครงการ สถานทีจ่ัด วันที่จัด บูรณาการกับ 

1 โครงการ Intensive Grammar 
ครั้งที่ 2 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 พ.ค. – 1 ก.ค. 
61 

- 

2 โครงการ Essential Listening and Speaking คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 ก.พ. – 26 มี.ค. 
61 

- 

3 โครงการสนุกศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 – 29  
เม.ย. 61 

- 

4 โครงการ Teaching skill enrichment 
(ไม่ของบประมาณ) 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25-26 พ.ย. 60 - 

5 โครงการ Language and Culture Enrichment  
ครั้งที่ 2 (ของภาควิชาภาษาอังกฤษ) 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21-22 มิ.ย.61 กลยุทธ ์10.1 

6 โครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทรงพล (ทรงพล 
ART CENTER) ปีที่ 4 (ภาควิชานาฏยสงัคีต) 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 ต.ค. 60 - 30 
เม.ย. 61 

กลยุทธ ์10.1 

7 โครงการค่ายสืบสานสังคีตศิลป์ไทย ครั้งที่ 6 : 
การเรียนรู้และบูรณาการเชิงสร้างสรรค์สู่
ประชาคมอาเซียน 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8-12 ม.ค. 61 แผนยุทธศาสตร์ 
แผนราชการ 

104 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

8 โครงการภาษาจีนเบื้องต้น 1 ส าหรับบุคคลทั่วไป 
(ไม่ของบประมาณ) 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 พ.ย. 60 – 13 ม.ค. 
61 

- 

9 โครงการจัดละครและบริการวิชาการ  
“น้ าใสใจจริง” ในโอกาสครบ 50 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 ก.พ. 61 
 

- 

10 โครงการทับแก้ววิชาการ / SU Fair 
(คณะอักษรศาสตร์จัดโดยใช้ชื่อโครงการ “5 
ทศวรรษ อักษราวิชาการ” 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 – 29 ส.ค. 61 การเรียนการสอน 

11 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ ปีที่ 15 
(ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) 
 

โรงเรียนวัดหลวงและ
โรงเรียนวัดท่าราบ จ.ราชบุร ี

14 พ.ย. 60 การเรียนการสอน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ สถานทีจ่ัด วันที่จัด บูรณาการกับ 
12 โครงการประวัติศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 

(ภาควิชาประวัติศาสตร์) 
วัดพระประโทณเจดียว์รวหิาร  

วัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร และคณะอักษร

ศาสตร์ 

28 ม.ค. 61 - 

13 โครงการสัมมนาวิชาการและอบรมการสอนภาษา
เกาหล ี

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มี.ค. 61 - 

 

13.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2560 คณะอักษรศาสตร์  ด าเนินการโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมทั้งสิ้น  6  โครงการ  การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น  8  โครงการ  
 รายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 12 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อโครงการ สถานทีจ่ัด วันที่จัด 
บูรณาการ

กับ 
1  โครงการวันรวมน้ าใจในอักษร พ.ศ.2560 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
20 ธ.ค. 60 - 

2 โครงการท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
อักษรศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

20 มิ.ย. 61 - 

3 ส่งเสริมให้หน่วยงานของคณะอักษรศาสตร์จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อรักษาคุณค่าและเชิดชู
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 

- - - 

4 โครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์  
สานสร้างศิลปะการแสดงร่วมสมัย ครั้งที่ 3 

รอบที ่1 : ณ โรงละครทรงพล 
รอบที ่2 : ณ โรงละครทรงพล 

รอบที ่3 : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

7 ก.พ. 61 
8 ก.พ. 61 
9 ก.พ. 61 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
6  

กลยุทธ์ 11.1 

5 โครงการสนามจันทร์คันธรรพ ครั้งที่ 6 คีตกาล
รฦก "วังบูรพาภิรมย์" 

ห้องประชุมเทพยสุวรรณ คณะอักษร
ศาสตร ์

26 เม.ย. 61 
 

แผน
ยุทธศาสตร ์
แผนราชการ 
218 กิจกรรม

ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

6 โครงการ/กิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตและการ
แสดงผลงานทางศิลปะ 
[แผนงานรอง : พัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย รหัส 122] 

1. การแสดงดนตรีไทยในโครงการ
สนามจนัทร ์
คันธรรพ ครั้งที่ 6 : คีตกาลรฦก “วัง
บูรพาภิรมย์” ณ ห้องประชุมเทพย
สุวรรณ คณะอักษรศาสตร ์
2. การแสดงดนตรีไทย “เพลงมโหรี
แห่งกรุงศรีอยุธยา”ณ หอประชุมชัน้ 4 
ศูนย์มานุษยวิทยาสริินทร (องคก์าร
มหาชน) 
3. การแสดงดนตรีไทยในโครงการคนั
ธรรพวาทีศรีสนามจันทร ์ครั้งที่ 4 
“นาฏยนารีคีตา” ณ หอ้ง อษ.601 
อาคาร 36 ปีคณะอักษรศาสตร ์
4. การจัดแสดงผลงานทางศิลปะใน
โครงการนทิรรศการทัศนศิลป์ 2 ณ 
หอสมุดพระราชวังสนามจนัทร ์

26 เม.ย. 61 
 
 
 
 
 

1 เม.ย. 61 
 
 
 

9 เม.ย. 61 
 
 
 

1 – 12 ธ.ค. 60 
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ล าดับ ชื่อโครงการ สถานทีจ่ัด วันที่จัด 
บูรณาการ

กับ 
5. การแสดงละครเวทีในโครงการ
ละครเวทรี่วมสมัย “น้ าใสใจจริง” ณ 
โรงละครทรงพล คณะอกัษรศาสตร ์
6. การแสดงผลงานสร้างสรรค์ใน
โครงการทรงพล Art Center ปีที่ 4 
จ านวน 5 ชุดการแสดง ณ โรงละคร
ทรงพล คณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การแสดงศิลปะการแสดงรว่มสมัย
ในโครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
สานสร้างศิลปะการแสดงร่วมสมัย ครั้ง
ที่ 3 ณ โรงละครทรงพล คณะอกัษร
ศาสตร์ จ านวน 3 รอบการแสดง 

29 – 30 พ.ย. 60 
 
 

“Wawa the Rice 
Child 

/วาวา เด็กหญิงข้าว” 
(13 พ.ย. 60” 
“มหาตมะ” 
(20 พ.ย. 60) 

“ลิเก” 
(24 พ.ย. 60) 

“Make up Night” 
(28 พ.ย. 60) 

“The Stronger” 
(22 ม.ค. 61) 
“Drums” 

รอบที ่1 : 7 ก.พ. 61 
ณ โรงละครทรงพล 

รอบที ่2 : 8 ก.พ. 61 
ณ โรงละครทรงพล 

รอบที ่3 : 9 ก.พ. 61 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรต ิ
7 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (Ehwa 

Woman’s University)  
ห้อง อษ.1202 

คณะอกัษรศาสตร ์
25 - 27 ธ.ค. 2560 - 
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14.  การบริหารจัดการ 
14.1 งบประมาณ  

 

ตารางที่ 13 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ปี 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน
โครงการพิเศษ 

อื่น ๆ 

2561 21,098,900.00 45,074,324.00 43,407,789.36 5,710,709.77 115,291,723.13 
2560 22,802,228.00 37,881,600.00 46,975,530.50 4,242,856.53 111,902,325.03 
2559 52,179,718.00 31,594,884.00 42,728,490.00 3,624,146.87 130,127,238.87 
2558 61,974,200.00 14,215,033.00 33,771,572.00 3,021,235.50 112,982,040.50 
2557 56,147,919.00 19,520,294.00 39,256,993.00 2,548,544.00 117,473,750.00 
2556 64,537,473.00 18,165,601.00 46,269,265.00 2,794,533.50 131,766,872.50 
2555 68,646,050.00 17,909,300.00 43,716,185.00            0.00 130,271,535.00 

ข้อมูล ณ วันที่  14 มิถุนายน 2561 
 
ตารางที่ 14 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 6,963,594.00                                        6,913,100.00 50,494.00 99.27 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   12,344,800.00                                             10,676,011.83 1,668,788.17 86.48 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ
    - จัดซื้อครุภณัฑเ์พื่อการเรียนการสอน 

  37,213,344.84  
15,701,497.51                                            

28,383,404.81 
14,105,765.02 

8,829,940.03 
1,595,732.49 

76.27 
89.84 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,607,900.66 1,656,521.11 951,379.55 63.52 
5. หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. หมวดเงินอุดหนุน 37,340,226.94                                              10,954,837.52 26,385,389.42 29.34 
7. หมวดรายจา่ยอื่นๆ  3,120,359.18                                              55,544.00 3,064,815.18 1.78 
8.  งบด าเนินการ 0.00 0.00 0.00 0.00 
9.  งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 115,291,723.13                  72,745,184.29 42,546,538.84 63.10 
ข้อมูล ณ วันที่  14 มิถุนายน 2561 
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ตารางท่ี 15 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตาม
แผนงาน 

รายการ รายรับ (บาท) 

รายจ่าย 
รวมรายจา่ย

ทั้งหมด (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน งบด าเนินการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์

งาน บริหารทั่วไป 28,247,510.66 3,990,467.96 12,108,272.81 1,560,221.11 1,096,447.51 18,755,409.39 66.40 

งาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

11,695,898.70 0.00 2,512,597.50 0.00 5,275,598.70 7,788,196.20 66.59 

- พัฒนาหลักสูตร 600,000.00 0.00 542,974.00 0.00 0.00 542,974.00 90.50 
- พัฒนาเทคโนโลยีฯ
เพื่อการบริหารและ
จัดการศึกษา 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งาน ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

350,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 42.86 

งาน จัดการศึกษา 55,382,358.10 13,598,643.87 15,785,581.49 96,300.00 5,003,718.81 34,484,244.17 62.27 
งาน จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

700,000.00 0.00 417,200.00 0.00 0.00 417,200.00 59.60 

งาน ทุนการศึกษา 
- จัดสรร
ทุนการศึกษา 

 
1,080,000.00 

 
0.00 

 
700,000.00 0.00 0.00 

 
700,000.00 64.81 

- ทุนศึกษาต่อของ
อาจารย ์

500,000.00 0.00 405,044.60 0.00 0.00 405,044.60 81.01 

- ทุนศึกษาต่อของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

0.00       

งาน กิจกรรม
นักศึกษา 

7,994,733.00 0.00 4,055,544.00 0.00 2,730,000.00 6,785,544.00 84.88 

งาน พัฒนาบุคลากร 1,944,000.00 0.00 491,598.91 0.00 0.00 491,598.91 25.29 

- พัฒนาบุคลากรของ
อาจารย ์

       

- พัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

       

งาน วิจยัพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
- พัฒนางานวิจยั 3,804,105.67 0.00 628,628.52 0.00 0.00 628,628.52 16.53 
งาน บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

2,493,117.00 0.00 1,206,150.00 0.00 0.00 1,206,150.00 48.38 

งาน บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

500,000.00 0.00 390,194.50 0.00 0.00 390,194.50 78.04 

รวม 115,291,723.13 17,589,111.83 39,393,786.33 1,656,521.11 14,105,765.02 72,745,184.29 63.10 
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14.2 การพัฒนาบุคลากร 
ตารางท่ี 16 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวชิา ประเทศ วันเดือนปีที่ลา แหล่งทุน 
อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 

1 อ.ศากุน ภักดีค า ระดับ ปริญญาเอก จีนวิทยา 
(Sinology) เน้นด้านปรัชญา
จีน (Chinese Philosophy) 

Hamburg 
University ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

01-06-2553  
ถึง  

31-03-2561 

German Academic 
Exchange Service 

2 ผศ.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ระดับ ปริญญาเอก 
ภาษาไทย 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

01-08-2559  
ถึง  

31-07-2562 

ทุนส่วนตัว 

3 อ.วนิดา คราวเหมาะ ระดับ ปริญญาเอก Korean 
Language & Literature 

Ewha Womans 
University ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี

01-09-2556  
ถึง  

26-08-2561 

ทุน Ewha Global 
Partnership Program 

4 อ.จรัส ประจันพาณิชย์ ระดับ ปริญญาเอก History 
of Individual Countries 

Sun Yat-sen 
University, 
Guangzhou 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

17-08-2558  
ถึง  

16-08-2561 

ทุนสถาบันขงจื่อ 
(Confucius China Studies 

Programs) 

5 อ.วัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ ระดับ ปริญญาเอก 
Doctoral Program in 
Literature and 
Linguistics 

University of 
Tsukuba ประเทศ
ญี่ปุ่น 

01-10-2557  
ถึง  

31-03-2562 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 

6 อ.พจนา มณียิ่งสกุล ระดับ ปริญญาโท-เอก 
สาขาวิชาวรรณคดีตะวันตก 
เน้น วรรณคดีอังกฤษ 

University of St 
Andrews ประเทศส
หราชอาณาจักร 

08-09-2555  
ถึง  

07-03-2561 

ทุนโครงการพัฒนาก าลังคน
ด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ประจ าปีการศึกษา 

2554) สกอ. 
7 ผศ.พิมลาพร วงศ์ชินศรี ระดับ ปริญญาโท-เอก 

Modern and 
Contemporary 
Literature and Culture 

University of York 
ประเทศ สหราช
อาณาจักร 

23-09-2555  
ถึง  

22-09-2561 

ทุนโครงการพัฒนาก าลังคน
ด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ประจ าปีการศึกษา 

2554) สกอ. 
อาจารย์ประจ าที่ลาเพิ่มพูนความรู้ 

8 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน - - 01-08-2560  
ถึง  

31-07-2561 

- 
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ตารางท่ี 17 บุคลากรสายวิชาการที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
1 อ.ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง   ประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 

1 หัวข้อ "มานษุยวิทยาไทยในโลก
วิชาการและสาธารณะ" 

8-9 มิ.ย.61  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)   
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   SU Research World Cafe # 2 : วิจยั
บูรณาการ SU Research ศิลปากรกับ
กรอบวิจยัและนวัตกรรม 

16 พ.ค.61  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

   ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เร่ือง "การจัดการ
ศึกษาและงานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรมใน
ศตวรรษที่ 21" 

9 พ.ค.61  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-24 มี.ค.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ประเทศเวียดนาม 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   แนวทางวิจัยมานุษยวิทยา ดุรยิางค
วิทยา และวิจยัสร้างสรรค์ ดนตรีสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 

1 ธ.ค.60  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการสอน
แบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-learning 

9 ต.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

2 ผศ.ดร.ชลลดา ทองทวี   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

3 อ.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร   ร่วมงานเวทีประชุมน าเสนอผลงาน
ภายใต้โครงการวิจัยเร่ือง "เมื่อฟ้าสีทอง
ผ่องอ าไพ : การศึกษามโนทัศน์เรื่อง 
อิสรเสรีและความเสมอภาคกบัการ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลกัใน
สังคมไทย" 

4 พ.ค.61  โครงการวิจยัเร่ือง "เมื่อฟ้าสีทอง
ผ่องอ าไพ : การศึกษามโนทัศน์
เร่ือง อิสระเสรีและความเสมอภาค
กับการเปลี่ยนแปลงของค่านิยม
หลักในสังคมไทย"  
ณ ท้องพระโรง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60  กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

4 ผศ.บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ   ประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 
1 หัวข้อ "มานษุยวิทยาไทยในโลก
วิชาการและสาธารณะ" 

8-9 มิ.ย.61  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)  
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   SU Research World Cafe # 2 : วิจยั
บูรณาการ SU Research ศิลปากรกับ
กรอบวิจยัและนวัตกรรม 

16 พ.ค.61  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

   ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เร่ือง "การจัดการ
ศึกษาและงานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรมใน
ศตวรรษที่ 21" 

9 พ.ค.61  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   แอ่วปอยหลวง 15-17 ก.พ.61  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

   การเขียนเพลงด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสอนเพลงและดนตรี
เด็ก ประวัติที่มาของขิม และการทดสอบ
ภาคปฏิบัตขิิม 

2 ก.พ.61  คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ประชุมวิชาการประจ าป ี2560 7-8 ธ.ค.60  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  
ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ในประเทศ 

   แนวทางวิจัยมานุษยวิทยา ดุรยิางค
วิทยา และวิจยัสร้างสรรค์ ดนตรีสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 

1 ธ.ค.60  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการสอน

แบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-learning 
9 ต.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ในประเทศ 

   50 ปี วถิีวัฒนธรรมอาเซียน - เขียน
แผ่นดินสุวรรณภูมิ 

9 ก.ย.60  ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ส านกั
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ส านัก
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ประชุมวิชาการวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจยั
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ก้าวข้ามอคติสู่
วัฒนธรรม 4.0 

3 ส.ค.60  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ณ โรงแรม ดิ อิมเมอรัลด์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

5 อ.ปวริส มินา   ร่วมงานเวทีประชุมน าเสนอผลงาน
ภายใต้โครงการวิจัยเร่ือง "เมื่อฟ้าสีทอง
ผ่องอ าไพ : การศึกษามโนทัศน์เรื่อง 
อิสรเสรีและความเสมอภาคกบัการ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลกัใน
สังคมไทย" 

4 พ.ค.61  โครงการวิจยัเร่ือง "เมื่อฟ้าสีทอง
ผ่องอ าไพ : การศึกษามโนทัศน์
เร่ือง อิสระเสรีและความเสมอภาค
กับการเปลี่ยนแปลงของค่านิยม
หลักในสังคมไทย"  
ณ ท้องพระโรง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ 

ในประเทศ 

   เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการเรื่อง A Theatre Creative 
Research “A Midsummer Night’s 
Dream”  

30 มี.ค.-1 
เม.ย.61 

 The Asian Conference on 
Arts and Humanities 
ณ Art Center of Kobe ประเทศ
ญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการสอน
แบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-learning 

9 ต.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

6 อ.ปัณณทัต โพธิเวชกุล   เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการเรื่อง “Place to the World : 
The Retold Story of Sadako Sasaki 
to the Stage Play in Thai Society” 

30 มี.ค.-1 
เม.ย.61 

 The Asian Conference on 
Arts and Humanities 
ณ Art Center of Kobe ประเทศ
ญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 50 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   เวิร์คช็อป คลาส "อบอุ่นละมุนดว้ยสีไม"้ 14 ม.ค.61  Olive Creative Laboratory 

ณ Olive Creative Laboratory 
กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

ในประเทศ 

   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของ
เอกชน ปีงบประมาณ 2561 

1 พ.ย.60  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน ์
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60  กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

7 ศ..พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์   ประชุมพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการบริหารงานของวิทยาลยั
การดนตร ี

18 ก.ค.61  มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ในประเทศ 

   เข้าร่วมโครงการ ร าลึก 90 ปี ครูสุดจิตต์ 
ดุริยประณีต 

15 ก.ค.61  มูลนิธิดุริยประณีต 
ณ เวทีโรงละครแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจยั" 2 พ.ค.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน

วิชาการเรื่อง “Ayutthaya’s Series 
Song : Record Digital Video Disc 
(DVD), Analytical Program Notes 
and Music Notation (เพลงมโหรีกรุง
ศรีอยุธยา : การบันทึกแผ่นวีดิทัศน์พร้อม
บทวิเคราะห์และโน้ตสากล)” 

27-29 ต.ค.60  The Asian Conference on 
Media, Communication & 
Film 2017 
ณ Art Center Kobe เมืองโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

8 อ.ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์   เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย
แชะชุดโครงการวิจยัหรือแผนงานวิจยัเชิง
นวัตกรรม 

11-13 ก.ค.61  ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

ในประเทศ 

   ประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 
1 หัวข้อ "มานษุยวิทยาไทยในโลก
วิชาการและสาธารณะ" 

8-9 มิ.ย.61  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   SU Research World Cafe # 2 : วิจยั
บูรณาการ SU Research ศิลปากรกับ
กรอบวิจยัและนวัตกรรม 

16 พ.ค.61  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

   ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เร่ือง "การจัดการ
ศึกษาและงานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรมใน
ศตวรรษที่ 21" 

9 พ.ค.61  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   แนวทางวิจัยมานุษยวิทยา ดุรยิางค
วิทยา และวิจยัสร้างสรรค์ ดนตรีสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 

1 ธ.ค.60  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ในประเทศ 

   สัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพครูดนตรี 
ครั้งที่ 5 

10-12 ต.ค.60  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลยั
รังสิต 
ณ วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการสอน
แบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-learning 

9 ต.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
9 ผศ.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์   AUN-QA Implementation and Gap 

Analysis 
18-19 พ.ค.61  ที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศ

ไทย  
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   ร่วมงานเวทีประชุมน าเสนอผลงาน
ภายใต้โครงการวิจัยเร่ือง "เมื่อฟ้าสีทอง
ผ่องอ าไพ : การศึกษามโนทัศน์เรื่อง 
อิสรเสรีและความเสมอภาคกบัการ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลกัใน
สังคมไทย" 

4 พ.ค.61  โครงการวิจยัเร่ือง "เมื่อฟ้าสีทอง
ผ่องอ าไพ : การศึกษามโนทัศน์
เร่ือง อิสระเสรีและความเสมอภาค
กับการเปลี่ยนแปลงของค่านิยม
หลักในสังคมไทย"   
ณ ท้องพระโรง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ 

ในประเทศ 

   ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นและเสนอ
มุมมองใน track 1 ศิลปะการแสดงกับ
การสร้างสังคมสุขภาวะ 

21-22 มี.ค.61  คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ณ คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการสอน
แบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-learning 

9 ต.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

10 ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน
วิชาการเรื่อง “The Development of 
Performing Arts Heritage in 
Thailand; A case Study of Thai 
Tradition Theatre to the 
Contemporary Performing Arts” 

16-17 ต.ค.60  The 8th International 
Conference on Language, 
Innovation, Culture and 
Education-London  
ณ The Cumberland กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการสอน
แบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-learning 

9 ต.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
11 ผศ.สิปปวิชญ์ กิ่งแกว้   ประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 

1 หัวข้อ "มานษุยวิทยาไทยในโลก
วิชาการและสาธารณะ" 

8-9 มิ.ย.61  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   SU Research World Cafe # 2 : วิจยั
บูรณาการ SU Research ศิลปากรกับ
กรอบวิจยัและนวัตกรรม 

16 พ.ค.61  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

   ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เร่ือง "การจัดการ
ศึกษาและงานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรมใน
ศตวรรษที่ 21" 
 

9 พ.ค.61  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระดนตรี 

3 ม.ค.61  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนครนายก    
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อ าเภอองครักษ ์จังหวัดนครนายก 

ในประเทศ 

   แนวทางวิจัยมานุษยวิทยา ดุรยิางค
วิทยา และวิจยัสร้างสรรค์ ดนตรีสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 

1 ธ.ค.60  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการสอน
แบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-learning 

9 ต.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

12  ผศ.กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา    การสร้างสรรค์ Motion Infographic 20-22 มิ.ย.61   หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

22-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน
ฐานข้อมูล Scopus และโปรแกรม 
Mendeley" 

17 และ 19 
ต.ค.60 

  สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

13  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-24 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนาม 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

14  อ.ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง    โครงการประชุมสัมมนา การน าเสนอ
ผลงานวัตกรรมการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 มิ.ย.61   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้ 
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการ
บริหาร การจัดการศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

7-10 มี.ค.61   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ Ming Chuan University และ 
Tunghai University ประเทศ
ไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    สารสนเทศศาสตร์ : โอกาสและความ

ท้าทายในกระแสไทยแลนด์ 4.0 
4 ส.ค.60   คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในประเทศ 

15  ผศ.บุหลัน กุลวจิิตร    โครงการประชุมสัมมนา การน าเสนอ
ผลงานวัตกรรมการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 มิ.ย.61   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 

    การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

20 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ณ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการ
พัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน" 

16 ต.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี 

ในประเทศ 

    สารสนเทศศาสตร์ : โอกาสและความ
ท้าทายในกระแสไทยแลนด์ 4.0 

4 ส.ค.60   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในประเทศ 

16  อ.ดร.ปัญญา จันทโคต    โครงการประชุมสัมมนา การน าเสนอ
ผลงานวัตกรรมการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 มิ.ย.61   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

22-26 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    การจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 

1-3 ก.พ.61   คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัด
เชียงใหม่ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    สารสนเทศศาสตร์ : โอกาสและความ
ท้าทายในกระแสไทยแลนด์ 4.0 

4 ส.ค.60   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในประเทศ 

17  ผศ.ดร.ผุสดี ดอกพรม    เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการ
บริหาร การจัดการศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม  

7-10 มี.ค.61   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ Ming Chuan University และ 
Tunghai University ประเทศ
ไต้หวัน 
 
 

ประเทศไต้หวัน 

    สารสนเทศศาสตร์ : โอกาสและความ
ท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 

4 ส.ค.60   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในประเทศ 

18  รศ.ระเบียบ สุภวิรี    ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 
ประจ าป ี2561  

2 มิ.ย.61   ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในประเทศ 

    ประชุมระดมความคิดเห็นของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

23 มี.ค.61   ส านักงานสภามหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

ในประเทศ 

19  อ.รุ่งธิวา ขลิบเงิน    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
(SU AUN-QA Assessor) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุ่นที่ 1" 

4-6 ก.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

20  อ.สกนธ ์ม่วงสุน    การสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality) 

23-24 เม.ย.61   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

22-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    ประชุมวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 
12 

9 มี.ค.61   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

21  อ.ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
(SU AUN-QA Assessor) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุ่นที่ 1" 

4-6 ก.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ร่วมประชุมชี้แจงการสร้าง พัฒนาและ
กลั่นกรองเครื่องมือระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

2 พ.ค.61   สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ประชุมจัดท าเฉลยเครื่องมือวัดระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปกีารศึกษา 2560 
5 มี.ค.61   สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    การใช้งานโปรแกรม EndNote 6 ก.พ.61   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิชาการด้วย Turnitin 

16 ต.ค.60   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

22  รศ.ดร.ชุลีพร วิรุณหะ     อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การใช้งานโปรแกรม EndNote 6 ก.พ.61   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

23  ผศ.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ : ศิลปะ 

สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม 
11 พ.ย.60   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

24  อ.ตวงทิพย ์พรมเขต    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

25  ผศ.ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเร่ือง 
"การวพิากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์" 

5-6 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

26  อ.ดร.เพชรดา ชุนอ่อน    ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็น
นักวิจยัรุ่นใหม่ของ สกว. (พ.ศ.2562-
2564) สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปกรรม 

12 ก.ค.61   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ : ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม 

11 พ.ย.60   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเร่ือง 
"การวพิากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์" 

5-6 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 

ในประเทศ 

27  ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิชาการด้วย Turnitin 

16 ต.ค.60   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
น าเสนอและพัฒนาโครงร่างการวิจัยใน
ฐานะที่ปรึกษาโครงการ 

16-19 ก.ย.60   โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเร่ือง 
"การวพิากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์" 

5-6 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

28  ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ    วิธีวิทยาและองค์ความรู้เกี่ยวกับมนษุย์
และวัฒนธรรมจากผลงานนักมนุษยศาสต์
นักมานุษยวิทยา 

27-28 ก.ค.61   คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ 

ในประเทศ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ 16-30 มิ.ย.61   วารสารหน้าจั่ว คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ - 

ในประเทศ 

    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
มหาวิทยาลัยระดับสูง ประจ าปี 2561 

27-31 พ.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

22-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพือ่การ
ขยายผล 

24-25 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี  
ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด ์
สปา จังหวัดกาญจนบุร ี

ในประเทศ 

    ประชุมหารือแนวทางการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

2 ก.พ.61   ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
มหาวิทยาลัยระดับสูง ประจ าปี 2561 

18 ม.ค.-8 มี.ค.
61 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ประชุมคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์

และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลที่ส่งเสริมการผลิตผลงานทาง
วิชาการ คร้ังที่ 2/2560 

9 พ.ย.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเร่ือง 
"การวพิากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์" 

5-6 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

29  ศ.สัญชัย สุวังบุตร    การใช้งานโปรแกรม EndNote 6 ก.พ.61   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

30  ผศ.ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

31  อ.ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

32  ศ.อนันต์ชัย เลาหะพันธ ุ   การใช้งานโปรแกรม EndNote 6 ก.พ.61   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

33  อ.คมกฤช อุย่เต็กเค่ง    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ

สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

34  อ.ชลลดา นาคใหญ ่   ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 

35  ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการและอนกุรรมการ
จัดท าร่าง มคอ.1 ด้านปรัชญาและ
ศาสนา 

23 ก.ย.60   สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

36  อ.พิพัฒน์ สยุะ    จริยธรรมกับการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

29-30 มิ.ย.61   สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การท า
ปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา 

22 มิ.ย.61   การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งที่ 8 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 
 
 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
37  อ.ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย ์   พลังของภาษา ปัญญาของสังคม 31 ก.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวถี วธิีวิทยา New Turns in the 
Humanities 

10 พ.ย.60   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "ความตาย
ในวรรณกรรมไทย" 

25 ส.ค.60   สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
ภาษาไทย 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

38  รศ.บาหยัน อิ่มส าราญ    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 65 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
39  อ.ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล    ประชุมวิชาการ "มณีปัญญา" 26 ก.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

27 ก.พ.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 
 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

40  อ.มนทรัตม์ พิทักษ ์   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 66 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

41  อ.วิมลศิริ กลิ่นบุบผา    พลังของภาษา ปัญญาของสังคม 31 ก.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใน
ประเทศอินเดีย 

18 พ.ย.60   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

42  อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน    พลังของภาษา ปัญญาของสังคมไทย 31 ก.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

ในประเทศ 

    ประชุมวารสารของสมาคมไทยศึกษา
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี รว่มพธิีประสาท
ปริญญาบัตร ประจ าปี 2517 และประชมุ
โครงการปรับปรุงพจนานุกรมเกาหลี-ไทย 
และไทย-เกาหล ี

19-23 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยฮันกุก๊ภาษาและ
กิจการตา่งประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหล ี  
ณ มหาวิทยาลยัฮันกุ๊กภาษาและ
กิจการตา่งประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหล ี

สาธารณรัฐเกาหล ี

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 67 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

43  อ.วีณา วุฒิจ านงค์    การนิยามความหมายของค าเรียนสีใน
หนังสืออักขราภิธานศัพท ์

8 มิ.ย.61   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บูรพา  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บูรพา 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

44  ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

45  ผศ.ศุภชัย ต๊ะวิชัย    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

46  ผศ.ดร.สมชาย ส าเนียงงาม    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 
 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
47  อ.ดร.สิริชญา คอนกรีต    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 3 เม.ย.61   Wintory Training Center 
ณ มูลนิธิเซ็นคาเบียลแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    การเขียนบทละครเวทีและละคร
โทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน 

3-31 มี.ค.61 
(วันเสาร์) 

  Dreambox Action Studio  
ณ Dreambox Action Studio 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใน
ประเทศอินเดีย 

18 พ.ย.60   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวาระ
เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สรณัฐ ไตลังคะ เร่ือง "เล่าเร่ืองเร่ือง
เล่า" 

18 ก.ย.60   คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 
ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

48  ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ    พลังของภาษา ปัญญาของสังคมไทย 31 ก.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    โบราณอิสลามคดี จากรัฐทวารวด ีปา
ตานี ถึงอยธุยา 

2 ก.ค.61   คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในประเทศ 

    แลกเปลี่ยน-เรียน-รูก้ลยุทธ์และวิธีการ
สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 

29-31 มี.ค.31   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
นครปฐม 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 

คณะอักษรศาสตร์ 
1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

49  รศ.สุวัฒนา เล่ียมประวัติ    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
(SU AUN-QA Assessor) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุ่นที่ 1" 

4-6 ก.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจยั 

23 ก.พ.61   สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 71 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใน
ประเทศอินเดีย 

18 พ.ย.60   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

50  ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ    พลังของภาษา ปัญญาของสังคม 31 ก.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
เร่ืองสั้น คร้ังที่ 5/2561 

11 ก.ค.61   ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร 
ณ ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า 
ครั้งที่ 5/2561 

18 พ.ค.61   ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร 
ณ ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่น
ฟ้า ครั้งที่ 4/2561 

9 มี.ค.61   คณะกรรมการรางวัลพานแว่น
ฟ้า ป ี2561  
ณ - 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่น
ฟ้า ครั้งที่ 2/2561 

9 ก.พ.61   คณะกรรมการรางวัลแว่นฟา้ ป ี
2561 
ณ อาคารรัฐสภา 3 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    นวถี วธิีวิทยา New Turns in the 

Humanities 
10 พ.ย.60   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวาระ
เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สรณัฐ ไตลังคะ เร่ือง "เล่าเร่ืองเร่ือง
เล่า" 

18 ก.ย.60   คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน  
ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 
 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

51  รศ.ดร.อุบล เทศทอง    พลังของภาษา ปัญญาของสังคม 31 ก.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาโครงการวจิัย 

19 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ณ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

52  อ.LU 
Wei  

  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
53  อ.Nam Joon MIN    แลกเปลี่ยน-เรียน-รูก้ลยุทธ์และวิธีการ

สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 
29-31 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

54  อ.Quan YANG    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ในประเทศ 

55  อ.Ton Bui Thu Huong    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

56  อ.ดร.กณภัทร รื่นภิรมย ์   การอ่านเพื่อกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และ การท าเวบ็ไซต์เป็นสื่อ
การสอนภาษาญีปุ่่น 

8 ก.ค.61   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ฯ 
ณ โรงแรมปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นะท์ซุเมะ โซเซะกิ กับการศึกษา
ลักษณะนิสัยจากโครงสร้างกะโหลก
ศีรษะ 

10 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

57  ผศ.ดร.กนก รุ่งกีรติกุล    การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ : 
ประเด็นด้านจริยธรรมและลิขสิทธิ ์

21 มิ.ย.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ระดมความคิด SU Research ศิลปากร

กับกรอบวิจยัและนวัตกรรม ปี 63 
16 พ.ค.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 50 ปี 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

58  อ.จิตรนันท์ กลิ่นน้อย    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ชาติพันธุ์สังสรรค์ ภาษา-วัฒนธรรมสืบ
สาน 

21 เม.ย.61   สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-24 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนาม 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

59  อ.ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ    การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ : 
ประเด็นด้านจริยธรรมและลิขสิทธิ ์

21 มิ.ย.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การวิจยัเชิงคุณภาพ 20-22 มิ.ย.61   ส านักงานคณะกรรมการการวิจยั
แห่งชาติ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาต ิ

ในประเทศ 

    แนวทางการสอนแบบ Active 
Learning Approaches to Teaching 
Active Learning 

2 มิ.ย.61   วิทยาลยัการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพฯ 
ณ วิทยาลยัการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    Advance Microsoft Word 30-31 พ.ค.61   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
ณ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ในประเทศ 

    การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญึ่ปุ่นที่ให้
มากกว่าความรู้ และ สอนค าชว่ยอย่างไร
ไม่ให้ผิด 

19 พ.ค.61   สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย  
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
22-23 ก.ค.60   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   
ณ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ในประเทศ 

60  อ.ชุติมา อารียะธนวัลย์    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    แลกเปลี่ยน-เรียน-รูก้ลยุทธ์และวิธีการ
สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 

29-31 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

61  อ.ทศพร เพ่งดี    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    แลกเปลี่ยน-เรียน-รูก้ลยุทธ์และวิธีการ
สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย  

29-31 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
62  อ.ดร.ภูรดา เซ่ียงจ๊ง    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนเข้าร่วม
ประชุมพิจารณามูลค่างานคงเหลืองาน
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

15 ธ.ค.60   กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่า
พระ 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

63  อ.รุ่งฤดี เลียวกิตตกิุล    สังคมร่วมใจ..ห่วงใยสุขภาพ 28 มิ.ย.61   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    Creative Teaching 7 มิ.ย.61   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    ระดมความคิด SU Research ศิลปากร
กับกรอบวิจยัและนวัตกรรม ปี 63  

16 พ.ค.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การพัฒนาและการด าเนินการหลักสูตร

ตามแนวทาง Outcome-Based 
Education (OBE) 

7 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

64  ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล    ประชุมพิจารณาผลสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที ่2/2560 สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

22 พ.ค.61   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม  
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม 

ในประเทศ 

    ระดมความคิด SU Research ศิลปากร
กับกรอบวิจยัและนวัตกรรม ปี 63 

16 พ.ค.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    ประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที ่2/2560 สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

18 เม.ย.61   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมพิจารณาผลคะแนนสอบปลาย
ภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  

12 ม.ค.61   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม  
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม  
 

ในประเทศ 

    ประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที ่1/2560 สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  

1 ธ.ค.60   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

65  อ.ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์    การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ : 
ประเด็นด้านจริยธรรมและลิขสิทธิ ์

21 มิ.ย.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบข้อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

4 เม.ย.61   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย ์
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ์

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

22-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

66  อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์    Korean textbooks 18 ก.ค.61   Embassy of the Republic of 
Krea 
ณ Embassy of the Republic 
of Krea 

Republic of 
Krea 

    60 Years of Thailand-Korea 
Relations 

13 มิ.ย.61   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 
ณ โรงแรมเรดิสัน บลู กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    แลกเปลี่ยน-เรียน-รูก้ลยุทธ์และวิธีการ
สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 

29-31 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
นครปฐม 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบข้อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

27-28 มี.ค.61   คณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์
ศิลป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์
ศิลป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเอกเกาหลีศึกษา 

16 มี.ค.61   คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 

16 และ 20 
พ.ย.60 

  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์
ศิลป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์
ศิลป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ในประเทศ 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา
ส าหรับผู้สอนชาวไทย ประจ าป ี2560 

9-11 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลกัสูตร
สาขาวิชาโทเกาหลีศึกษา ครั้งที่ 2/2560 

30 ก.ย.60   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

67  อ.ดร.สิริวรรณ แซ่โง้ว    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 

คณะอักษรศาสตร์ 
1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

68  อ.สุมาลี สูนจันทร์    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์และวิธกีาร
สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 

29-31 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซด์ 
จังหวัดนครปฐม 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

69  อ.หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์    ระดมความคิด SU Research ศิลปากร
กับกรอบวิจยัและนวัตกรรม ปี 63 

16 พ.ค.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

70  ผศ.อภิวัฒน์ คุ้มภยั    ภาษาฮินดีขั้นพื้นฐาน 1 27-31 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

71  อ.อรษา สิทธิโชติอนันต ์   โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

25 ก.ค.61   สภาคณาจารย ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    แลกเปลี่ยน-เรียน-รูก้ลยุทธ์และวิธีการ
สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 

29-31 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
นครปฐม 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
72  ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง    การเขียนรายงานการวิจัยและหนังสือ : 

ประเด็นด้านจริยธรรมและลิขสิทธิ ์
21 มิ.ย.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

73  อ.จิราวรรณ เกยีรติโพธา    การเตรียมความพร้อมในการจัดท า
ผลงานวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5-6 ก.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟ
เฟอริน รีสอร์ แอนด์สปา จังหวัด
เพชรบุร ี

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินปี
การศึกษา 2560 

12 ม.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 

ในประเทศ 

    การอบรมส าหรับเป็นกรรมการสอบวดั
ระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF 
Certification Course) 

18-19 พ.ย.60   สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส
ประจ าประเทศไทย 
ณ สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

74  อ.ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง    ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 "ถิ่น-โลกนยิมใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 

8 มิ.ย.61   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

ในประเทศ 

    การเตรียมความพร้อมในการจัดท า
ผลงานวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5-6 ก.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟ
เฟอริน รีสอร์ แอนด์สปา จังหวัด
เพชรบุร ี

ในประเทศ 

75  อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์    โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

25 ก.ค.61   สภาคณาจารย ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ในประเทศ 

    ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
ครั้งที่ 7/2561 

21 ก.ค.61   ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ

ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 

    อบรมผู้สอบประกาศนยีบัตรภาษา
ฝรั่งเศส DELF B1 to B2 levels 

5-6 ก.พ.61   สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส
ประจ าประเทศไทย  
ณ สมาคมฝร่ังเศส กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

76  อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย    การเตรียมความพร้อมในการจัดท า
ผลงานวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5-6 ก.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟ
เฟอริน รีสอร์ แอนด์สปา จังหวัด
เพชรบุร ี

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 "ถิ่น-โลกนยิมใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 

8 มิ.ย.61   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

22-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    Maitrise des outils numeriques 
dans le monde educatif 

31 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยรังสิต  
ณ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    การอบรมส าหรับเป็นกรรมการสอบวดั
ระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF 
Certification Course) 

18-19 พ.ย.60   สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส
ประจ าประเทศไทย 
ณ สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 

ในประเทศ 

    การใช้ฐานข้อมูล Scopus 19 ต.ค.60   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ  

ในประเทศ 

    โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม
และการอา้งอิล Mendeley 

17 ต.ค.60   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอ

ขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน 

16 ต.ค.60   กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

77  อ.ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29-30 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education  

8-9 ก.พ.61   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินปี
การศึกษา 2560 

12 ม.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 

ในประเทศ 

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

78  รศ.ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ์     เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

79  อ.Felix Michael Pulm    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
เยอรมัน 

1-3 มี.ค.61   ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รี
สอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร ี

ในประเทศ 

80  รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนภุาพ    การยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่
มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ 

26 เม.ย.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมประเมินผล
งานวิชาการ 

23 เม.ย.51   คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง 
"การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12" 

9 มี.ค.61   ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย  
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    The 5th Editor Workshop 8 มี.ค.61   ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
เยอรมัน 

1-3 มี.ค.61   ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รี
สอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร ี

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 

27 ก.พ.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

81  ผศ.วันเพ็ญ บรรจงทัด    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
เยอรมัน 

1-3 มี.ค.61   ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รี
สอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร ี
 
 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 

คณะอักษรศาสตร์ 
1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

82  อ.ดร.สุนทร ศรีชัย    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

83  อ.อันนา คือเบล    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 

    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
เยอรมัน 

1-3 มี.ค.61   ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   
ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รี
สอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร ี

ในประเทศ 

    การสอบที่เน้นทักษะทางภาษาและการ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

3-4 ก.พ.61   สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

84  อ.Linda Margaret Erskine-Hill    Digital Library in English Language 
Learning and Teaching 

26-27 ม.ค.61   Thai TESOL 
ณ The Empress Hotel จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
85  อ.กัณฑ์อเนก จารุรักษา    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

86  อ.จันทิรา เกิดค า    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

87  อ.ณภัทร ชินวงศ์    ประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
เร่ือง “The Themes in the Comic 
‘Peanuts’ in Year 2012” 

12-16 มี.ค.61   International Conference 
for Academic Disciplines  
ณ The UNLV Student Union 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

88  อ.ธีรัช ร าแพนเพชร    ปฏิบัติการ แปลได้ แปลด ีJoy in 
Translation Practices 

2-4 ธ.ค.60   คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 

ในประเทศ 

    ความส าคัญของ Stakeholder 
Engagement กับการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

3 พ.ย.60   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  
ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ 
แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

89  อ.เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภกัดี    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561  

22-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    Digital Library in English Language 
Learning and Teaching 

26-27 ม.ค.61   Thai TESOL 
ณ The Empress Hotel จังหวัด
เชียงใหม่ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

90  อ.ดร.บารมี เขียววิชยั    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

91  ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม    ประชุมคณะกรรมการ Local Board 
for Thailand 

10 และ 12 
ก.ค.61 

  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 
ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ในประเทศ 

    ประชุมกรรมการสร้างและกลั่นกรอง
เครื่องมือวัดความถนัดทั่วไป ตอนที ่2 
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

10 ก.ค.61   สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

    The 5th Workshop 8 มี.ค.61   ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

23 ก.พ.61   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

ในประเทศ 

    ประชุมเมธีวิจยัอาวุโส สกว.สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2560 

26 ม.ค.61   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

ในประเทศ 

    ประชุมหารือเกี่ยวกบัเกณฑ์การ
ประเมินวารสารเข้าสู่ฐานขอ้มูล Scopus 
และบทความทีจ่ะลงตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ม.ค.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมหารือชุดโครงการวจิัยท้าทาย
ไทยเร่ือง "แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของคน
ไทย" 

17 ม.ค.61   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
 
 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ประชุมวิชาการประจ าปี "นกัวจิัยรุ่น

ใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวโุส สกว." 
10-12 ม.ค.61   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอ าบีช รี
สอร์ท จังหวัดเพชรบุร ี

ในประเทศ 

    ประชุมหารือชุดโครงการวจิัยท้าทาย
ไทยเร่ือง "แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของคน
ไทย" 

1 ธ.ค.60   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

ในประเทศ 

    ประชุมสรุปผลการประเมินข้อเสนอ
โครงการสาขาภาษาและภาษาศาสตร์ 
ประจ าป ี2561 

30 พ.ย.60   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

ในประเทศ 

    เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาความรว่มมือในการประชุม 
สกว.พบประชาคมวิจยั : ภาคกลาง 

15 พ.ย.60   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    The 4th Editor Workshop 10 พ.ย.60   ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 
ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปารค์ กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    ประชุมเมธีวิจยัอาวุโส สกว.สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
ศิลปกรรม ครั้งที่ 5/2560 

3 พ.ย.60   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมเพื่อเตรียม Submit วารสารเข้า
สู่ฐานข้อมูล Scopus  

28 ก.ย.60   ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 
ณ มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ในประเทศ 

    ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั 
สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ 

14 ก.ย.60   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ป้องกันโรค NCDs ในยุค Aging 
Society 

26 ส.ค.60   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
ณ สยามพารากอน 

ในประเทศ 

    ประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
เร่ือง “Vocabulary Fostered and 
Thai Identity Forget through 
English Lessons : Elementary 
Students”  

16-18 ส.ค.60   The 2017 International 
Conference on Education 
and Learning (ICEL 2017)  
ณ Toshi Center กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    Integrating Local Contexts into 

English Teaching and Learning 
5 ส.ค.60   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัด
นครปฐม 

ในประเทศ 

92  ผศ.ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย ์   ระดมความคิดสู่ยุทธศาสตร์การวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 มิ.ย.61   สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปรับปรุง
เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนใหม้ี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

7 พ.ค.61   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีพระราชวัง
สนามจันทร์ 

ในประเทศ 

    ประชุมพิจรณาข้อสอบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และผลการเรียน ภาคการศึกษาที ่
1/2560 

4 พ.ค.61   คณะสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ณ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโครงการ 
"Doctoral Dissertation Seminar" 

27 ธ.ค.60   English as an International 
Language Program, 
Chulalongkorn University   
ณ Chulalongkorn University 

ในประเทศ 

    พิจารณาข้อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที ่1/2560 และผลการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2559 

22 พ.ย.60   คณะสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ณ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

93  อ.พัชรศร น้อยพันธ์    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

94  อ.ดร.ศนิ ชาติอุดมเดช    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

95  ผศ.ดร.ศศิกานต์ คงศักดิ์    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

96  อ.ศิวพร สวุรรณมณี    กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

12 มิ.ย.61   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

97  ผศ.ศุภกาญจน ์ผาทอง    Reclaiming Language, 
Communication and Culture for a 
Sustainable Society 

30 พ.ย.-1 ธ.ค.
60 

  The 8th International 
Conference on Language and 
Communication (ICLC) 
ณ Graduate School of 
Language and 
Communication (GSLC), 
National Institute of 
Development Administration 
(NIDA)  

ในประเทศ 

    น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Cultural 
Mediction in the Translation of 
Thai Food Names" 

30 พ.ย.1 ธ.ค.
60 

  คณะภาษาและการสื่อสาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์   
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ

สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

98  อ.ดร.สมปรารถนา รัตนกุล    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

99  อ.สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis" 
ครั้งที่ 2 

29 มี.ค.61   ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

100  อ.สาวิตรี มว่งใหญ่ ไรลีย์    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

101  อ.กมลพร อุปการแกว้    การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริงด้วย
เทคโนโลยี AR : เพื่อประยุกต์ใช้งานด้าน
การท่องเท่ียว" 

18-19 มิ.ย.61   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10 

3-4 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "An 

Assessment of Carbon Stock and 
the Economics Potential of 
Mangrove in Samuth Songkram, 
Thailand Using Remote Sensing 
and GIS Technics"  

1-2 ก.พ.61   ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (องค์การมหาชน) 
ณ โรงแรมเซนทรา 1 กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

102  ผศ.ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา    โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

25 ก.ค.61   สภาคณาจารย ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ในประเทศ 

    Nature Mentor: ผู้เปิดประตูสู่โลคม
หัศจรรย์แห่งธรรมชาต ิ

21-23 ก.ค.61   มูลนิธิโลกสีเขียว 
ณ มะขามป้อมอาร์ตสเปซ ต าบล
เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 

ในประเทศ 

    การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้
คนขับเพื่อการส ารวจและจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม 

16-17 ก.ค.61   สถานีภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ณ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ในประเทศ 

    การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริงด้วย
เทคโนโลยี AR : เพื่อประยุกต์ใช้งานด้าน
การท่องเท่ียว" 

18-19 มิ.ย.61   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

      Basic Python 7-8 เม.ย.61   บริษัท คอนส์ โรโบตกิส์ จ ากัด 
ณ บริษัท คอนส์ โรโบติกส์ จ ากัด 

ในประเทศ 

    น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Impacts 
of Land Use and Land Cover 
Change on Runoff and Soil Erosion 
in Small Watershed" 

2 ก.พ.61   ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
ณ โรงแรมเซนทรา 1 กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    Statistical Data Analysis Using R 21-22 ธ.ค.60   คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA) 
 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
103  อ.ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์    GIS Workshop 20 มิ.ย.61   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

(AIT) 
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT) 

ในประเทศ 

    การพัฒนาทักษะการด าน้ าและการวิจยั
ทางทะเล 

12-17 มิ.ย.61   คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  
ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ในประเทศ 

    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-24 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนาม 

    RS/GIS Application for End User 
to Improve the Effectiveness of 
Sentinel Asia 

26-28 ก.พ.61   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ในประเทศ 

    International Training Program on 
Global Navigation Satellite System 
(GNSS) 

23-26 ม.ค.61   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ณ Geoinformatics สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการ
อบรมครูและนักเรียนของศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก 

26 ก.ย.60   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    ประชุมเพื่อก าหนดแผนงานโครงการ
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2561 

25 ก.ย.60   มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

    ร่วมงานสัมมนา "ฐานข้อมูลภูมิประเทศ
เพื่อการทหารและความมั่นคงของ
ประเทศ กับเครื่องช่วยฝึก MiloRange 
และอากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบ 1 (คอ
ปบร้า) 

13-15 ก.ย.60   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

104  อ.ศุภฤกษ ์โออินทร์    น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง 
"การศึกษาขอบเขตการให้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาล
นครปฐม จังหวัดนครปฐม" 

28 มิ.ย.61   การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งที่ 8 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 
 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

105  อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ ์   โครงการ NHA GIS Day 2018: Smart 
Cities Powered by GIS 

20 ก.ค.61   การเคหะแห่งชาต ิ
ณ โรงแรม ดิ อิมเมอร์รัลด์ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนด
มาตรฐานภูมิสาสนานเทศของประเทศ 
ครั้งที่ 1/2561 

18 ก.ค.61   ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
ณ กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10 

3-4 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์  
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการเรื่อง "ภูมิศาสตร์ตาม
ศาสตร์พระราชา" 

27-29 ธ.ค.60   สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 
 
 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    ประชุมคณะท างานจัดการประชุม

วิชาการ GEOINFOTECH 2018 
6 พ.ย.60   ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติฯ 
80 พรรษา กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนด
มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

20 ต.ค.60   ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
ณ กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผน
แม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560-
1564 

29 ก.ย.60   คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้และลุ่มน้ าแบบบูรณาการ
โดยการประยุกต์ใชก้ลไกชดเชยตอบแทน
คุณค่าของระบบนิเวศ 

16 ส.ค.60   ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

106  อ.ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

22-26 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 

    ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10 

3-4 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์  

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 

107  ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ  
  ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 8 

4 ก.ค.61 

  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

ในประเทศ 

  
  ทิศทางการพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม 

22 มิ.ย.61 

  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
ณ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

  
  การศึกษาเส้นทางการทอ่งเที่ยวเชิง
ภูมิศาสตร์ 

27-29 พ.ค.61 

  เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัด
ตรัง 

ในประเทศ 

  
  น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Rural 
Development in Thailand through 
Rural Industries Promotion" 

13-15 พ.ย.60 

  International Forum on 
Education for Rural 
Translation 
ณ Asian Institute of 
Technology (AIT)  

ในประเทศ 

  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
โครงสร้างเนื้อหาหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-
6 

16-18 ต.ค.60 

  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน ์
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

  
  ก าหนดแผนงานโครงการภูมิศาสตร์
โอลิมปิก ประจ าปี 2561 

25 ก.ย.60 

  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

  
  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

108  อ.ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์  
  การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริงด้วย
เทคโนโลยี AR : เพื่อประยุกต์ใช้งานด้าน
การท่องเท่ียว" 

18-19 มิ.ย.61 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

  
  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

109  อ.เจริญ คัมภีรภาพ  
  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 

  

  โครงการประชุมวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ในวาระ 50 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 35 ปี ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
"สนาม" ในการศึกษาวิจัยดา้น
สังคมศาสตร์และการพัฒนา 

31 ส.ค.60 

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

  
  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

  

  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

  
  การเมืองคนดี : ความคิด ปฏบิัติ 
และอัตลักษณ์การเมืองของผู้สนับสนุน 
ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 

15 ธ.ค.60 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในประเทศ 

  
  นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

  

  โครงการประชุมวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ในวาระ 50 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 35 ปี ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
"สนาม" ในการศึกษาวิจัยดา้น
สังคมศาสตร์และการพัฒนา 

31 ส.ค.60 

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

  
  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

  

  อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60 

  กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

112  อ.สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61 

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

  
  ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-26 มี.ค.61 
  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 

คณะอักษรศาสตร์ 
1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ในประเทศ 

    โครงการประชุมวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ในวาระ 50 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 35 ปี ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
"สนาม" ในการศึกษาวิจัยดา้น
สังคมศาสตร์และการพัฒนา 

31 ส.ค.60   ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ประชุมวิชาการประจ าปี 2560 เร่ือง 
"ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผา่นไปสู่
สังคมที่ยั่งยืน" 

1 ส.ค.60   สถาบันวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในประเทศ 

113  ผศ.สุวิดา ธรรมมณีวงศ์    โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์วิจัย" 2 พ.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ปักหมุด สิทธิเสรีภาพ พลเมือง : เด็ก 
สตรี ผู้สูงวัย 

26 เม.ย.61   โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร ์

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การให้การปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย 24-25 ก.พ.61   คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับสมาคมสมาริตันแห่ง
ประเทศไทย 
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

ในประเทศ 

    พุทธศาสนา สังคมไทย กบัคนรุ่นใหม่ใน
อนาคต 

11 ต.ค.60   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในประเทศ 

    โครงการประชุมวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ในวาระ 50 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 35 ปี ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
"สนาม" ในการศึกษาวิจัยดา้น
สังคมศาสตร์และการพัฒนา 

31 ส.ค.60   ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
114  ผศ.ดร.อัจฉรา รักยุตธิรรม    ประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดน

ศึกษา 
15-17 มิ.ย.61   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 
ในประเทศ 

    โครงการประชุมวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ในวาระ 50 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 35 ปี ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
"สนาม" ในการศึกษาวิจัยดา้น
สังคมศาสตร์และการพัฒนา 

31 ส.ค.60   ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

115  อ.ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์    การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมด้วย
โปรแกรม NetDraw 

13 มิ.ย.61   คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในประเทศ 

    การใช้งานระบบ e-Learning ส าหรับ
อาจารย์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

16 พ.ค.61   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ทิศทางของการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุคเปลี่ยนผ่าน 

10 พ.ย.60   คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน E-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    โครงการประชุมวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ในวาระ 50 ปี คณะอักษร
ศาสตร์ 35 ปี ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
"สนาม" ในการศึกษาวิจัยดา้น
สังคมศาสตร์และการพัฒนา 

31 ส.ค.60   ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเร่ือง "การพัฒนาและการ
ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และเกณฑ์ AUN-QA)" 

7-8 ส.ค.60   กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

116  อ.นวัต เลิศแสวงกจิ    ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
ทัศนศึกษาต่างประเทศตามหลักสูตร
เอเชียศึกษา ประจ าป ี2561 

21-24 มี.ค.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ ประเทศเวียดนาม 
 

ประเทศเวียดนาม 

    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครัง้
ที่ 13  

7-10 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์    
ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

ในประเทศ 

    น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง 
"Experiment and Process of 
Forming Sculpture Prototype 
through Kinetic" 

7 ก.พ.61   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์      
ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์  

ในประเทศ 

    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    ร่วมกิจกรรม "ตามรอยฝาย...สบายใจ๋ 
กับ SCG รักษ์น้ าเพื่ออนาคต" 

26-27 ธ.ค.60   เอสซีจี  
ณ ชุมชนบ้านสาแพะ อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดล าปาง 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

117  อ.ประสิทธิ์ชยั จิรปสิทธินนท์    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

118  ผศ.สรรเสริญ สันติธญะวงศ์    เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

    นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
    การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
30 ส.ค.60   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

 

ตารางท่ี 18 บุคลากรสายสนับสนุนที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
1 นายกฤษดา ไพรวรรณ์   โครงการศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการของสภาคณาจารย ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 ก.ค.61 
 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ในประเทศ 

   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์
วิจัย" 

2 พ.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเตรียมข้อมูลเพือ่โอนย้ายเข้าสู่
ระบบ SU-ERP (Data Conversion) 3 เม.ย.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   ประชุมคณะกรรมการพจิารณา
กลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ (ในฐานรองประธานสภา
คณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2) 

3 10 18 และ 25 
เม.ย.61 

 สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ สภาคณาจารย์และพนกังาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัย
สามัญ ครั้งที่ 38 (2/2561) 

24-25 มี.ค.61 

 ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.)  
ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

ในประเทศ 

   โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การ
ออกแบบระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร มหาวิทยาลยัศิลปากร (SU-
ERP)” 

11-14 มี.ค.61 

 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุร ี

ในประเทศ 

   ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

2 ก.พ.61 

 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 ม.ค.61 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ภาพรวมของระบบ 

3 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเร่ือง 
"การวพิากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์" 

5-6 ส.ค.60 
 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

2 น.ส.กาญจนา ชยัจินดา   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ 
ฟันด์ 

30 พ.ย.60 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้าง
ผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2 17-18 ส.ค.60 

 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

 

 

 



รายงานประจ าปีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 105 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
3 นายโกวิทย์ หล าชุ่ม   การพัฒนาสือ่สามมิติเสมือนจริงด้วย

เทคโนโลยี AR : เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ด้านการท่องเท่ียว" 

18-19 มิ.ย.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์
วิจัย" 

2 พ.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลย ีAR 
(Augmented Reality) 

23-24 เม.ย.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เทคนิคการถ่ายภาพดว้ย Mini 
Studio DIY 

12-13 มี.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   Creativity Everyday 

27 ก.ย.60 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

4 นายจกัรกริศน์ แกว้นุช   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

5 น.ส.จารุกานต์ เปรมประสิทธิ ์  โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับงาน
พัสดุเรื่อง "ขั้นตอนในการท าสัญญา" 

8 มิ.ย.61 

 กองงานวิทยาเขต พระราชวัง
สนามจันทร์ 
ณ ส านักงานอธิการบด ี
พระราชวังสนามจันทร ์

ในประเทศ 

   ฝึกอบรม Key User Training ของ
ระบบ SU-ERP 

11 พ.ค.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
ณ กองคลัง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   

ในประเทศ 

   การเตรียมข้อมูลเพือ่โอนย้ายเข้าสู่
ระบบ SU-ERP (Data Conversion) 3 เม.ย.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
23-24 มี.ค.61 

 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย 
ณ แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การ
ออกแบบระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร มหาวิทยาลยัศิลปากร (SU-
ERP)” 

11-14 มี.ค.61 

 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุร ี

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ระบบการบริหารพัสด ุ

9 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

2-3 ต.ค.60 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 

5 ก.ย.60 

 กองคลัง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
ณ ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

6 นายจวิ ตั้งศุภธวัช   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

7 น.ส.ชวนพิศ นาเล้ียง   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การใช้งานระบบสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงาน ของระบบ MIS 

4 ก.ย.60 
 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
8 นายชัชชัย กสวิาณิชยกุล   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 

ปี คณะอักษรศาสตร์ 
1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้าง
ผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2 17-18 

 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

9 นางชุติมา เกิดมณี   ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศตาม
หลักสูตรเอเชียศึกษา ประจ าปี 2561 

21-26 มี.ค.61 
 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้าง
ผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2 17-18 ส.ค.60 

 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

10 น.ส.ชุลีพรรณ เคารพธรรม   ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 8 

4 ก.ค.61 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครปฐม 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

ในประเทศ 

   ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการ 
SMARTS ครั้งที่ 8 

13 พ.ค.61 

 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  
ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

ในประเทศ 

   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์
วิจัย" 

2 พ.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   ร่วมประชุมวางแผนการด าเนิน

โครงการประชุมวิชาการ SMART 8 
ครั้งที่ 1/2561 19 เม.ย.61 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครปฐม 
ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ซักซ้อมความเข้าใจในการกรอกข้อมูล
ในฐานข้อมูลวิจยัและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 ม.ค.61 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิัย
และสร้างสรรค์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

19 ต.ค.60 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

11 น.ส.ธนิษฐา อินทสุวรรณ   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตรด้วย
การไปศึกษาดูงานเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมการผลิต การค้า แหล่ง
ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม  

24 พ.ย.-1 ธ.ค.60 

 โครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ส าหรับนกับริหาร
รุ่นใหม่ (MBA – Young 
Executives) รุ่นที่ 20 คณะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอ
แลนด์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 
ราชอาณาจกัรเน

เธอแลนด์ 
ราชอาณาจกัร
เบลเยียม และ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   ประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตร

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร 

31 ต.ค.60 
 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

12 นายนรินทร์ จันทร์ผดุง   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์
วิจัย" 

2 พ.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การติดตั้ง CCTV Fiber Optic Solar 
Cell 17-18 ก.พ.61 

 ร้านโกเมน อิเล็กโทรนิกส์ 
นครปฐม 
ณ ศูนย์อบรมกล้อง MiKrotik 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ในประเทศ 

13 น.ส.นฤมล อุปริมพาณิช   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ 
ฟันด์ 

30 พ.ย.60 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

   ประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตร
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร 

31 ต.ค.60 
 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

14 นายนันทิช แก้วมุณ ี  ฝึกอบรม Key User Training ของ
ระบบ SU-ERP 

1-3 พ.ค.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร   
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   ฝึกอบรม Key User Training ของ

ระบบ SU-ERP 
11 พ.ค.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร    
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเตรียมข้อมูลเพือ่โอนย้ายเข้าสู่
ระบบ SU-ERP (Data Conversion) 3 เม.ย.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การ
ออกแบบระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร มหาวิทยาลยัศิลปากร (SU-
ERP)” 

11-14 มี.ค.61 

 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุร ี

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ระบบงบประมาณ 

10 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ระบบการบริหารพัสด ุ

9 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ภาพรวมของระบบ 

3 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

15 นางนิศารัตน์ แก้วรุ่งเรือง   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

16 นางบุรียา แตงพันธ์   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

17 น.ส.บุษกร จินต์ธนาวัฒน์   ฝึกอบรม Key User Training ของ
ระบบ SU-ERP 

11 พ.ค.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร    
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   การเตรียมข้อมูลเพือ่โอนย้ายเข้าสู่

ระบบ SU-ERP (Data Conversion) 3 เม.ย.61 
 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การ
ออกแบบระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร มหาวิทยาลยัศิลปากร (SU-
ERP)” 

11-14 มี.ค.61 

 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุร ี

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ 
ฟันด์ 30 พ.ย.60 

 กอง กองคลัง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ณ อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ระบบบัญชีการเงิน 

4 และ 6 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ภาพรวมของระบบ 

3 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้าง
ผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2 

17-18 ส.ค.60 

 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

ในประเทศ 

18 น.ส.ประภาพร ถกึกวย   ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบังานด้านการบริหารงานบุคคล 

18 พ.ค.61 

 กองการเจา้หน้าที ่
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ี
พระราชวังสนามจันทร ์

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการจัดท า

ผลงานทางวิชาการเพือ่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

19 ธ.ค.60 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 
50 ปี 

ในประเทศ 

   การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ 
ฟันด์ 

30 พ.ย.60 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

19 นางพรจันทร์ ตันธุวปฐม   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

20 นางพัชรินทร์ แสงทอง   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์
วิจัย" 

2 พ.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 

30 ส.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ในประเทศ 

21 น.ส.พิมพ์รภัทร เดชะรัตน์   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์
วิจัย" 

2 พ.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวจิัย

และสร้างสรรค์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
13.00-16.00 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเร่ือง 
"การวพิากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์" 

5-6 ส.ค.60 
 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

22 นายภูม ิพึ่งพระ   โครงการผู้น าองค์กรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าป ี2561 

19 มิ.ย.61 

 กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ โรงแรมเดอะเลกาซ่ี ริเวอร์
แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

23 นางมณี เผือกหอม   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนข่าวเพือ่การประชาสัมพันธ์
องค์กร 

17 ส.ค.60 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

24 นายมนัสชัย เศรฐไชย   ฝึกอบรม Key User Training ของ
ระบบ SU-ERP 

11 พ.ค.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร   
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเตรียมข้อมูลเพือ่โอนย้ายเข้าสู่
ระบบ SU-ERP (Data Conversion) 3 เม.ย.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การ
ออกแบบระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร มหาวิทยาลยัศิลปากร (SU-
ERP)” 

11-14 มี.ค.61 

 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุร ี

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ระบบการบริหารพัสด ุ

9 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

2-3 ต.ค.60 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 

5 ก.ย.60 
 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

25 นางมัณฑนา น้อยพิทกัษ์   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้าง
ผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2 17-18 ส.ค.60 

 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

26 นางรสธร จันทร์สิงขรณ์   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ 
ฟันด์ 

30 พ.ย.60 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

27 น.ส.วรรณา วงษ์ธง   ฝึกอบรม Key User Training ของ
ระบบ SU-ERP  

11 พ.ค.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร    
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเตรียมข้อมูลเพือ่โอนย้ายเข้าสู่
ระบบ SU-ERP (Data Conversion) 3 เม.ย.61 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ในประเทศ 

   โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การ
ออกแบบระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร มหาวิทยาลยัศิลปากร (SU-
ERP)” 

11-14 มี.ค.61 

 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุร ี

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ

หน่วยงานราชการ 
3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ 
ฟันด์ 

30 พ.ย.60 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ระบบบัญชีการเงิน 

4 และ 6 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) - 
ภาพรวมของระบบ 

3 ต.ค.60 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

   สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้าง
ผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2 17-18 ส.ค.60 

 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในประเทศ 

28 นายสนั่น หวานแท้   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ 
ฟันด์ 

30 พ.ย.60 

 กองคลัง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณ อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

29 นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ   การพัฒนาสือ่สามมิติเสมือนจริงด้วย
เทคโนโลยี AR : เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ด้านการท่องเท่ียว" 

18-19 มิ.ย.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การใช้งานระบบ e-Learning ส าหรับ
อาจารย์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

16 พ.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   โครงการจัดการความรู้ "สังสันทน์
วิจัย" 

2 พ.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ในประเทศ 

   การสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลย ีAR 
(Augmented Reality) 

23-24 เม.ย.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เทคนิคการถ่ายภาพดว้ย Mini 
Studio DIY 

12-13 มี.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 

ปี คณะอักษรศาสตร์ 
1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   Design Concept Art เขียนลาย 
ระบายศิลป ์

8 พ.ย.60 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   นวัตกรรมการเรียนการสอน วธิีการ
สอนแบบต่าง ๆ และสื่อการสอน e-
learning 

9 ต.ค.60 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   Creativity Everyday 

27 ก.ย.60 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

30 นายสุรชัย ใจดี   โครงการอบรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบ
ห้องปฏิบัติการ 

21-22 พ.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เทคนิคการถ่ายภาพดว้ย Mini 
Studio DIY 

12-13 มี.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เทคนิคการถ่ายภาพดว้ย Mini 
Studio DIY 

12-13 มี.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การติดตั้ง CCTV Fiber Optic Solar 
Cell 17-18 ก.พ.61 

 ร้านโกเมน อิเล็กโทรนิกส์ 
นครปฐม 
ณ ศูนย์อบรมกล้อง MiKrotik 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

31 นายสุรเชษฐ์ จันทร์สิงขรณ์   โครงการอบรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบ
ห้องปฏิบัติการ 

21-22 พ 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล วิชา/เรื่อง/หัวข้อ/ชื่อกรรมการ วันที ่ ผู้เชิญ/ผู้จัด/สถานที ่
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
   ทคนิคการถ่ายภาพด้วย Mini Studio 

DIY 
12-13 มี.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เทคนิคการถ่ายภาพดว้ย Mini 
Studio DIY 

12-13 มี.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

32 นางสุวรรณี ชินเพียร   ควบคุมดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศตาม
หลักสูตรเอเชียศึกษา ประจ าปี 2561 

21-26 มี.ค.61 
 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   การเขียนเพือ่การสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ 

3-5 ม.ค.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

33 นายอุดมพร สุวัฒนานันท ์  โครงการอบรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบ
ห้องปฏิบัติการ 

21-22 พ.ค.61 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

   เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ 

1 ก.พ.61 

 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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14.3 อาคารสถานที่ 
       คณะอักษรศาสตร์  ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  มีพ้ืนที่ที่เป็น
สถานที่ท าการ  ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในความรับผิดชอบรวม 
20,076.62  ตารางเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) อาคารอักษรศาสตร์ 1  พ้ืนที่   976.00 ตารางเมตร 
  (2) อาคารอักษรศาสตร์ 2  พ้ืนที่   488.00 ตารางเมตร 
  (3) อาคารอักษรศาสตร์ 3  พ้ืนที่ 2,037.00 ตารางเมตร 
  (4) อาคารอักษรศาสตร์ 5  พ้ืนที่   340.00 ตารางเมตร 
  (5) อาคาร 50 ปี   พ้ืนที่ 3,016.87 ตารางเมตร 
  (6) อาคารวัชรนาฏยสภา  พ้ืนที่   388.75 ตารางเมตร 
  (7) อาคาร 36 ปี อักษรศาสตร์ พ้ืนที่ 2,456.00 ตารางเมตร 
  (8) อาคารวชิรมงกุฎ  พ้ืนที่ 9,400.00 ตารางเมตร 
 

15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะอักษรศาสตร์ ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกของการประกัน
คุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ยัง
ด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการก าหนดเพ่ิมเติมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอีกด้วย 
 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของ
คณะอักษรศาสตร์ ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ และผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ นอกจากนี้ 
ยังมี งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนในด้านธุรการส าหรับการด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ด้วย 
 
16.  การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 คณะอักษรศาสตร์ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะ
ของคณะผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลัง

ด าเนินการ/ยังไม่ไดด้ าเนินการ หรือกรณีที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

เกณฑ์กำรประเมิน 
- ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลกัสตูรท่ี
คณะรับผิดชอบ 

     - ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
เนื่องจำกอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ไม่ครบ โดยเปลี่ยนแปลงอำจำรยป์ระจ ำ
หลักสูตรให้มีคุณสมบัติครบทุกคน 
     - ควบคุมกำรด ำเนินกำรของหลักสตูร
ผ่ำนแบบรำยงำนควำมพร้อมในกำรรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของหลกัสูตร 
     - จัดโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำใหแ้ก่บุคลำกรของคณะฯ เช่น 
โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
: ยกระดับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
คณะอักษรศำสตร์ 
     - เผยแพร่ข่ำวสำรกำรจัดประชุม สัมมนำ 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้
บุคลำกรของคณะทรำบ 

     - หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภูมิศำสตร์ ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินในปี
กำรศึกษำ 2559 ไดด้ ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และผ่ำนที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกรำคม 2561 
     - คณะฯ มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
ตำมกรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในหลกัสูตร ประจ ำภำคกำรศึกษำตน้ ปี
กำรศึกษำ 2560 และได้รำยงำนผลกำร
ส ำรวจกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวของหลักสูตร 
จ ำนวน 18 หลักสูตร แก่ที่ประชุมคณะ
กรมมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์ ครั้งที่ 
2/2561  วันที่ 22 มกรำคม 2561 
     - คณะฯ ด ำเนินกำรจัด "โครงกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 : 
ยกระดับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
คณะอักษรศำสตร์" ขึ้นในวันที่ 28 - 29 
พฤศจิกำยน 2560 โดยมี รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.วศิน อิงคพัฒนำกุล และ อำจำรย์ ดร.
ประสิทธิ ์ พงษ์เรืองพันธุ ์เป็นผู้แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ 
     - คณะฯ จะส่งหนังสือเวียนแจ้ง
รำยละเอียดกำรประชุม สัมมนำ โครงกำร ไป
ยังหลักสูตรทุกครั้งที่คณะฯ หรือมหำวิทยำลัย
ได้มีกำรจัดประชุม สัมมนำ โครงกำรที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลัง

ด าเนินการ/ยังไม่ไดด้ าเนินการ หรือกรณีที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

เ กณฑ์ เ ฉพ ำะสถำ บั น กลุ่ ม  ค 1 และ  ง 
- ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- ก ำหนดคุณสมบัติในกำรรับบรรจุอำจำรย์
ใหม่หรือรับโอนย้ำยอำจำรย ์ด้วยวุฒิระดับ
ปริญญำเอก 
- ติดตำม เร่งรัด อำจำรย์ประจ ำทีก่ ำลังศึกษำ
ระดับปริญญำเอกให้ด ำเนินกำรส ำเร็จศกึษำ
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

- คณะฯ ก ำหนดคุณสมบัติส ำหรับรับอำจำรย์
ใหม่ให้มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
     - ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2560 ที่ได้มีกำรรับ
อำจำรย์ใหม่นั้น มีอำจำรย์ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิวุฒิ
ปริญญำเอกจ ำนวน 1 คน  คือ  
อ.ดร.อำคีรัต อับดุลกำเดร ์
     - คณะฯ จะติดตำมส่งอีเมล์สอบถำม
อำจำรย์ที่ก ำลังศึกษำระดับปริญญำเอกเมื่อใกล้
ถึงระยะเวลำก ำหนดจบกำรศึกษำ (3 ปี) ว่ำ
อำจำรย์จะศึกษำจบตำมก ำหนดหรือไม่ หำกไม่
จบตำมก ำหนดอำจำรยจ์ ำเป็นต้องด ำเนนิกำรต่อ
ระยะเวลำกำรศึกษำเพื่อรักษำผลประโยชน์ของ
ตนต่อไป แต่หำกอำจำรยจ์บกำรศึกษำตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด เจ้ำหนำ้ที่จะด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ตำมขั้นตอนของคณะฯ และมหำวิทยำลยั
ต่อไป เพื่อเตรียมปรับวุฒิกำรศึกษำให้อำจำรย์ที่
จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
     - ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2560 มีอำจำรย์ที่
จบปริญญำเอกเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4 คน ได้แก่ อ.
ดร.ศนิ ชำติอุดมเดช  อ.ดร.กฤณพงศ์ ทัศ
นบรรจง  อ.ดร.นันทวรรณ สุนทรภำระสถิตย์ 
และ ผศ.ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

เกณฑ์กำรประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 
และ ง 
- ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำคณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์รวมกัน 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

- จัดโครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่บุคลำกร เช่น 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร เรื่อง กำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรคณะอักษร
ศำสตร์ 
- ส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรเพื่อจัดสิ่ง
สนับสนุนในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรให้แกอ่ำจำรย ์
- จัดท ำข้อมูลทั้งคุณสมบัติ ระยะเวลำในกำร
ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกร 
เพื่อแจ้งเตือนบุคลำกรที่ถึงระยะเวลำและมี
คุณสมบัติพร้อมในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

     - คณะฯ ด ำเนินกำรจัด "โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร เรื่อง กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรของบุคลำกรคณะอักษรศำสตร์" ขึ้นใน
วันที่ 30 สิงหำคม 2560 โดยมี ศำสตรำจำรย์
เกียรติคุณ ดร.กุสุมำ รักษมณี เป็นวิทยำกร 
     - เจ้ำหน้ำที่หนว่ยกำรเจ้ำหนำ้ที่ได้
ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และได้จัดท ำ
แผนกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์คณะอักษรศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 - 2565 เพื่อใช้ประกอบกำรก ำกบัติดตำม
ให้อำจำรย์ด ำเนินกำรขอก ำหนดต ำแหนง่ทำง
วิชำกำรตำมก ำหนดระยะเวลำในแผน 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลัง

ด าเนินการ/ยังไม่ไดด้ าเนินการ หรือกรณีที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

       - เจ้ำหน้ำที่หนว่ยกำรเจ้ำหนำ้ที่มีขัน้ตอน
กำรก ำกับติดตำมอำจำรย์ที่ถึงระยะกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมแผน เพื่อ
ติดตำมสอบถำมควำมคืบหน้ำและให้ค ำปรึกษำ
ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
     - ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีอำจำรย์คณะ
อักษรศำสตร์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น 
จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ชลลดำ ทองทวี  ผศ.
ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ และ ผศ.นธิิวดี 
สวัสด ี

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

เกณฑ์กำรประเมิน   
- ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อ
อำจำรย์ประจ ำน้อยกวำ่หรือเท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดเป็นคะแนน 5 
- ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อ
อำจำรย์ประจ ำมำกกวำ่เกณฑ์มำตรฐำนให้
ค ำนวณหำค่ำควำมแตกตำ่งระหว่ำงจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำกบั
เกณฑ์มำตรฐำน และน ำค่ำควำมแตกตำ่งมำ
พิจำรณำ  
ได้แก่ 
(1) ค่ำร้อยละควำมแตกตำ่งของจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่นอ้ย
กว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
(2) ค่ำร้อยละควำมแตกตำ่งของจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 
คะแนน 
(3) ค่ำร้อยละควำมแตกตำ่งของจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่
มำกกว่ำร้อยละ 0 แต่น้อยกวำ่ร้อยละ 20 ให้
น ำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพื่อเป็น
คะแนนหลักสูตรนั้นๆ 
คะแนนที่ได้ = 5 – (ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้
จำก (3)) 

บริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกระจำย
ควำมรับผิดชอบในกำรสอนรำยวิชำของ
อำจำรย์ประจ ำกลุ่มสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ กับ กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์ 
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ให้มีควำมสมดุล
กัน โดยค่ำควำมแตกต่ำงในแต่ละกลุ่มเป็น 
ดังนี้ 
- กลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 4% 
- กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์ฯ 0% 

     งำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำได้ท ำ
กำรประมวลผลค่ำ FTES  
ของคณะอักษรศำสตร์จำกขอ้มูลในระบบ REG 
ของมหำวิทยำลยัศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
     โดยในปีกำรศึกษำ 2560 คณะอักษรศำสตร์
มีอำจำรย์ที่ปฏบิัติงำนจริง จ ำนวน 136 คน และ
มีค่ำ FTES รวมทั้งสิ้น 3,285.26 คน 
โดยแบ่งออกเป็น 
1. กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์มีค่ำ 
FTES เป็นจ ำนวน 3,062.77 คน  
โดยมีอำจำรยป์ฏิบัติงำนจริง รวมทั้งสิ้น 120 คน  
คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ 1 : 25.52 
แปลงเป็นค่ำคะแนนได้เท่ำกับ 4.48 คะแนน 
2. กลุ่มศิลปกรรมศาสตร ์มีค่ำ FTES เป็น
จ ำนวน 222.49 คน 
โดยมีอำจำรยป์ฏิบัติงำนจริง รวมทั้งสิ้น 16 คน 
คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ 1 : 13.91   
แปลงเป็นค่ำคะแนนได้เท่ำกับ  5.00 คะแนน  
เฉลี่ยรวม 2 กลุ่มสาขาวชิา 
คณะอักษรศำสตร์ = (4.48 + 5.00)/2 = 4.74 
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ตัวบ่งชี้ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และ
กำรใช้ชีวิตแก่นกัศึกษำในคณะ 
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บรกิำร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม
เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำร
ท ำงำนเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแก่นกัศึกษำ 
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและ
กำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกวำ่ 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุง
พัฒนำกำรให้บรกิำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำม
คำดหวังของนักศึกษำ 
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำร
ประกอบอำชีพแก่ศิษย์เกำ่ 

- ก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกจิกำรนักศึกษำ
ในครบถ้วนรอบด้ำนทั้งกำรให้ค ำปรกึษำแก่
นักศึกษำ กำรให้ขอ้มูลกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้ง
แหล่งงำนต่ำง ๆ 
- จัดให้มีกิจกรรม/โครงกำรเพื่อเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรท ำงำนให้นักศึกษำชั้นปีสดุท้ำย
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 
- จัดกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรแก่
นักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ตำมแบบประเมนิ
มำตรฐำนของมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
 
- น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำมำพัฒนำกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ 

     - คณะฯ มีกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำให้มีประโยชนแ์ก่นักศึกษำให้รอบด้ำน โดย
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ 
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
     - คณะฯ มีกำรจัด "โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
เพื่อกำรท ำงำน" แล้วจ ำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัด
ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นใน
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 
กุมภำพันธ์ 2561 อีกทั้งยังมีกำรจัด "โครงกำร 
ArtsSuJobfairs" ขึ้น เพื่อเปิดโอกำสใหน้ักศึกษำได้
มองหำแหล่งงำนได้ 
     - คณะฯ จัดท ำแบบประเมินควำมพงึพอใจใน
ประเด็นด้ำนหลักสูตร เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำ โดยได้ส่งแบบประเมินฯ ดังกล่ำวให้แก่
หลักสูตรได้น ำไปกระจำยให้นักศึกษำในหลักสูตรของ
ตนร่วมท ำแบบประเมินฯ โดยคณะฯ จะเป็นผู้
รวบรวมและประมวลผลข้อมูล พร้อมจดัท ำรำยงำน
ผลกำรประเมินฯ ให้หลักสูตรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
     - ภำยหลังจำกสิ้นสุดกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้มีกำรรวบรวมประเด็นที่ได้จำกนักศึกษำที่
ตอบแบบประเมินฯ และประชุมหำรือเพื่อพิจำรณำ
ถึงประเด็นที่สำมำรถปรับปรุงพัฒนำได้ตำมสมควร 
และน ำเสนอต่อคณะฯ เพื่อขออนุมัติงบประมำณเพื่อ
กำรปรับปรุงพัฒนำดังกล่ำว หำกคณะฯ พิจำรณำ
แล้ววำ่สมควรให้มีกำรอนุมัติงบประมำณสนับสนุนจะ
มีกำรด ำเนินกำรต่อ เช่น ภำควิชำประวตัิศำสตร์ได้
สรุปประเด็นข้อร้องเรียนของนักศึกษำเกี่ยวกับจุด
กระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตที่มีไม่เพียงพอ และได้
ด ำเนินกำรแจ้งคณะฯ เพื่อขอให้พิจำรณำเพิ่มจุด
กระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตต่อไป และคณะฯ ได้
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ แล้วเห็น
ควรให้มีกำรเพิ่ม จึงมีกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
กำรจักซ้ืออปุกรณ์กระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
ในจุดที่มีกำรส ำรวจแล้วว่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตเข้ำ
ไม่ถึง 
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ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู ้ 
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอื
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

- จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยการประชุมร่วมกันของ
ฝ่ายกิจการนักศกึษา และ คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
 
- ก ากับให้มกีิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 5 
ประการ 
 
- ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา เช่น การบรรยายให้ความรูใ้น
การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่1 
- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศกึษา 
ตรวจสอบโครงการ/กจิกรรมนักศึกษา ให้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามการ
ประเมินผลโครงการตามแผนกิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้ครบ
ทุกโครงการ 
- ก ากับให้มกีารประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

     - ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ร่วมประชมุหารือกับ
คณะกรรมการนักศึกษาคณะอกัษรศาสตร์เพื่อจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีการสอดแทรกและสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรม/โครงการ 
กระทั่งได้มาซ่ึง "แผนพัฒนานักศึกษาด้านการสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะอกัษรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560" 
     - คณะฯ จัดท า "แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2560" ซ่ึงได้ก าหนดให้มีการก าหนด
ลักษณะกิจกรรมที่ครอบคลุมการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ประการ โดย
ก าหนดให้ม ี
            1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
จ านวน 5 กิจกรรม 
            2) กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ จ านวน 5 
กิจกรรม 
            3) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
จ านวน 6 กิจกรรม 
            4) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จ านวน 5 
กิจกรรม 
            5) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 5 กิจกรรม 
     - ในการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่1 ได้มีการให้
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับนักศึกษาโดยหัวหน้างานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
     - เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ
ดูแลแผนกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ได้ก ากับดูแลและ
ควบคุมการด าเนินการกับคณะกรรมการนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ให้มีการด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอน วิธี และระเบียบต่างๆ ของคณะฯ อย่าง
สม่ าเสมอ 
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ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

1. ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำควรมี
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตวัชี้วัด
ควำมส ำเร็จของแผนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรควรวัดได้เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงกำร 
3. คณะฯ ควรมีส่วนในกำรจัดท ำโครงกำร
พัฒนำนักศึกษำให้มำกกวำ่นี ้โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งโครงกำรที่ส่งเสริมลักษณะด้ำนควำมรู้ ซ่ึง
อำจอยู่ในรูปของกำรบรรยำยหรืออบรมก็ได้ 
นอกจำกนี ้ก็ควรพิจำรณำว่ำจะน ำโครงกำร
ระดับภำควิชำมำรวมอยู่ในกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนระดับคณะหรือไม่ 
4. คณะฯ ควรรำยงำนผลกำรประเมินแผน
หรือโครงกำรให้ชัดเจน และเช่ือมโยงกบักำร
ปรับปรุง กล่ำวคือ ประเมินแล้วได้ผลอยำ่งไร 
ดีหรือไม่ดีอย่ำงไร แล้วน ำผลกำรประเมนินั้น
ไปปรับปรุงแผนหรือกำรจัดกจิกรรมอยำ่งไร 

1. ปรับรูปแบบกำรจัดท ำแผนกิจกรรม
นักศึกษำประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 ให้มี
รูปแบบและรำยละเอยีดสอดคล้องกับเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มำกขึ้นใน
เชิงรูปแบบ 
2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม
นักศึกษำประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
3. ก ำกับใหจ้ ำนวนตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำรมีจ ำนวนเท่ำกันกับจ ำนวนข้อของ
วัตถุประสงค์ 
4. ก ำกับให้มกีิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติครบถ้วนทั้ง 5 
ประกำร 
5. แผนกำรด ำเนินงำนระดับคณะวิชำ 
โดยเฉพำะในส่วนของกจิกรรมนักศึกษำ จะ
บรรจุเฉพำะในส่วนของโครงกำร/กิจกรรม
ระดับคณะฯ แยกจำกโครงกำร/กิจกรรมที่
ภำควิชำจัดขึ้น ซ่ึงไม่ผิดหลักกำรในกำรจัดท ำ
แผนกำรปฏบิัติงำนแต่อย่ำงใด 
6. ก ำกับให้มกีำรรำยงำนผลกำรประเมนิแผน
ฯ ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น 

   - คณะฯ มีกำรหำรือกับรองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำและเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำเพื่อ
พิจำรณำปรับปรุงรูปแบบกำรจัดท ำแผนกิจกรรม
นักศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2560 โดยมีกำรชี้แจง
รำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และมี
รูปแบบสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
   - ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร ประจ ำปกีำรศึกษำ 
2560 มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้อย่ำง
ชัดเจน 
     - เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำได้ก ำกับดูแลให้
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำรมีจ ำนวน
เท่ำกันกับจ ำนวนขอ้วัตถปุระสงค์ทุกกิจกรรม/
โครงกำร 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนพัฒนำนักศึกษำ คณะ
อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560" ซ่ึงได้ก ำหนดให้มีกำรก ำหนด
ลักษณะกิจกรรมที่ครอบคลุมกำรส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติทั้ง 5 ประกำร โดย
ก ำหนดให้ม ี
            1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
จ ำนวน 5 กิจกรรม 
            2) กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรู้ จ ำนวน 5 
กิจกรรม 
            3) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทำงปัญญำ 
จ ำนวน 6 กิจกรรม 
            4) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 5 
กิจกรรม 
            5) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 5 กิจกรรม 
     - ปัจจุบัน กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
นั้น จะไม่ได้น ำโครงกำรของภำควิชำมำบรรจุใน
แผนกำรด ำเนินงำนระดับคณะฯ ซ่ึงเป็นรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
รูปแบบหนึ่ง 
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ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกกำรบรหิำรและพัฒนำงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลติงาน
สร้างสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยอ่ง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคด์ีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

- ด าเนินการตามระบบการส่งเสริมการวจิัย
ของคณะอักษรศาสตร์ ที่มีกลไกด าเนินการ
หลัก คือ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัคณะ
อักษรศาสตร์ งานบริการวิชาการและวิจยั 
- Update ฐานข้อมูลโครงการวิจยั และ 
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ของคณะอักษรศาสตร์ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 
- จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณ
เงินรายได้ของคณะฯ 
- ให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 
ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยตา่ง ๆ 
- จัดโครงการเวทีวิชาการระดับชาต ิตาม
กรอบความรว่มมือ SMARTS 

     - คณะฯ มีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะ
อักษรศาสตร์ (สว.อ.) ซ่ึงท าหน้าที่ควบคมุดูแลการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับงานวจิัยของอาจารย์
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ โดยจะมีการจดัการประชุม
หารือพิจารณาเกี่ยวข้องกับงานวิจยัทุก 2 สัปดาห ์
     - เจ้าหน้าที่หนว่ยงานวิจัยและต ารา ท าหน้าที ่
Update ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ในฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
และฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของคณะอักษรศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ  
     - ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัได้จัดท า
ระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) และขอ
ความร่วมมือจากคณะฯ ให้กรอกขอ้มูลผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าคณะอักษรศาสตร์
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น เจ้าหนา้ที่หน่วยวิจัยและ
ต าราด าเนินการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามที่
อาจารย์แต่ละท่านให้ข้อมูลแลว้ 
     - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ จัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นเงินทั้งหมดจ านวน 
4,543,000 บาท 
     - คณะฯ มีระเบียบการให้ทุนสนับสนุน 
       1) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ 
       2) ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
       3) เงินรางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานทางวิชาการดีเด่นจากหนว่ยงานภายนอก 
       โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุน
ดังกล่าวทุกปีงบประมาณ 
     - คณะฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจยัมาอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น มีแผนการ
จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวจิัยในชื่อ 
"โครงการส่งเสริมบรรยากาศด้านการวิจยั" ซ่ึงจะจัด
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561  
     - โครงการเวทีวิชาการระดับชาต ิ(SMARTS ครั้ง
ที่ 8) นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมเป็นเจ้าภาพการจัด
โครงการฯ ในปี 2561 ซ่ึงได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 นี้ โดยในปีนี ้คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับหน้าที่ด าเนินการในส่วน
ของการรวบรวม Proceedings ของผู้เข้าร่วม 
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  น ำเสนอบทควำม และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรฯ นอกจำกนี ้
อำจำรย์ประจ ำคณะอักษรศำสตร์ เข้ำรว่มน ำเสนอ
ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS 
ครั้งที่ 8 จ ำนวน 7 คน โดยเป็นบทควำมวิชำกำร
จ ำนวน 6 คน และผลงำนวิจัยจ ำนวน 1 คน ดัง
รำยชื่อต่อไปนี ้
1. ผศ.บุณฑริกำ เจริญชินวุฒิ 
2. อ.ศุภฤกษ์  โออินทร์   
3. อ.หทัยวรรณ เจยีมกีรติกำนนท ์
4. อ.พิพัฒน์ สุยะ 
5. อ.สิริวรรณ แซ่โง้ว 
6. อ.ดร.ฟรำนซีส นันตะสุคนธ์ 
7. อ.นำตยำ อยู่คง 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

เกณฑ์เฉพำะคณะที่กลุ่ม  ค1 และ ง  จ ำแนก
เป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 
บำทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำก 
ภำยในและภำยนอกสถำบันทีก่ ำหนดใหเ้ป็น
คะแนนเต็ม 5 = 
180,000 บำทขึ้นไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
- จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 
บำทขึ้นไปต่อคน 

     - เผยแพร่ข้อมูลแหล่งทุนวจิัยผ่ำนชอ่ง
ทำงกำรสื่อสำรของคณะอักษรศำสตร์ เช่น 
หนังสือเวียน อีเมล์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย 
     - ผู้บริหำรประสำนงำนกับแหล่งทุนวิจัย
เพื่อน ำมำกระจำยงำนให้กับบุคลำกรของ
คณะฯ เช่น งบประมำณจำกจังหวัดนครปฐม 

     - เจ้ำหน้ำงำนบริกำรวิชำกำรและวจิัยจะจัดท ำ
หนังสือเวียนแจ้งข้อมูลไปยังภำควิชำ และให้
เจ้ำหน้ำที่หนว่ยคอมพิวเตอร์ส่งอีเมล์ให้บุคลำกร และ
เผยแพร่ข้อมูลบนหนำ้เว็บไซต์คณะอักษรศำสตร์อีก
ด้วย 
     - ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ผู้บริหำรคณะ
อักษรศำสตร์ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณจำกจังหวัด
นครปฐม และได้กระจำยงำนให้ภำควิชำนำฏยสังคีต 
ภำควิชำสังคมศำสตร์ และภำควิชำ
บรรณำรักษศำสตร์ ร่วมด ำเนินกำรจัดโครงกำร โดยมี
กำรแบ่งเป็นโครงกำรย่อย จ ำนวน 4 โครงกำร 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิัย 

เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำน
วิชำกำรของ 
อำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยัที่ก ำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำน
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำน
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 
ขึ้นไป 

    - ก ำหนดเกณฑ์ด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของอำจำรย ์
     - เผยแพร่ข้อมูลเวทีวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของ
คณะอักษรศำสตร์ เช่น หนังสือเวียน อีเมล์ 
เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย 
     - ให้เงินรำงวัลสนับสนุนแก่บุคลำกรที่มี
ผลงำนทำงวิชำกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
     - ด ำเนินกำรถ่ำยทอดภำระงำนด้ำนกำร
วิจัยลงไปยังภำควิชำ โดยก ำหนดเป็นตวัชี้วัด
ควำมส ำเร็จที่ผ่ำนควำมตกลงเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษร
ศำสตร์ และให้ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ของภำควิชำ 

     - คณะฯ มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่
เกี่ยวขอ้งกับผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์อยูแ่ล้ว 
แต่ปัจจุบัน คณะฯ มีกำรปรับเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ เพื่อกระตุ้นและผลักดัน
ให้อำจำรย์ประจ ำในคณะฯ เพิ่มศักยภำพด้ำนกำร
วิจัยมำกขึ้น โดยให้มีกำรเน้นพันธกิจหลักและควบคุม
อัตรำส่วนเป็นสำยวิจยั ร้อยละ 70 และสำยกำรเรียน
กำรสอน ร้อยละ 30 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำใน
ภำควิชำ อันจะส่งผลให้อำจำรย์มีผลงำนเพื่อน ำไป
เผยแพร่ได้มำกขึ้น 
     - เมื่อคณะฯ ได้รับข้อมูลประชำสัมพันธ์กำรจัด
เวทีวิชำกำรระดับชำติหรอืนำนำชำติจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ นั้น คณะฯ จะให้เจำ้หนำ้ที่หน่วยวิจัยและต ำรำ
ด ำเนินกำรกระจำยขำ่วสำร โดยจะมกีำรส่ง
หนังสือเวียนไปยังภำควิชำ และส่งเอกสำรกำร
ประชำสัมพันธ์ให้เจำ้หนำ้ที่หน่วยคอมพวิเตอร์
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ด้วยช่องทำงอเีมล์ไปยัง
บุคลำกรในคณะฯ และน ำขึ้นเวบ็ไซต์คณะอักษร
ศำสตร์ 
     - คณะฯ มีระเบียบกำรให้ทุนสนับสนุน 
       1) ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
       2) ทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ในต่ำงประเทศ 
       3) เงินรำงวัลผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
ผลงำนทำงวิชำกำรดีเด่นจำกหนว่ยงำนภำยนอก 
       โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนทุน
ดังกล่ำวทุกปีงบประมำณ 
     - คณะฯ มีกำรกระจำยนโยบำยของมหำวิทยำลัย
สู่ภำควิชำ และได้มีกำรก ำหนดภำระงำนที่เกี่ยวขอ้ง
กับผลงำนตีพิมพ์ทำงวิชำกำรของอำจำรย์อันหมำย
รวมถึงกำรให้อำจำรย์ในคณะฯ ท ำผลงำนวิจัยให้
ได้มำซ่ึงบทควำมสืบเนื่องจำกกำรวิจยัเพื่อน ำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและระดบันำนำชำติ 
โดยพิจำรณำก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่ละภำควิชำ
ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสม 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 

1. คณะฯ ควรมอบหมำยภำระงำนวิจัยลงไปยัง
ภำควิชำ โดยก ำหนดเป้ำหมำยชิ้นงำนวิจัยและ
เงินอุดหนุนกำรท ำวิจัยของแต่ละภำควิชำตำม
ควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
2. คณะฯ  อำจพิจำรณำน ำตัวชี้ วัดผลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิจัยมำเป็นส่วนส ำคัญใน
กำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่ำงจริงจัง 

1. ด ำเนินกำรถ่ำยทอดภำระงำนด้ำนกำรวิจัย
ลงไปยังภำควิชำ  โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จที่ผ่ำนควำมตกลงเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษร
ศำสตร์ และให้ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ของภำควิชำ 
 
2. ด ำ เ นิ น ก ำ ร ก ำ ห น ดตั ว ชี้ วั ด ผ ลก ำ ร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิจัยมำเป็นส่วนส ำคัญใน 
KPI ของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

     - คณะฯ มีกำรกระจำยนโยบำยของมหำวิทยำลัย
สู่ภำควิชำ และได้มีกำรก ำหนดภำระงำนที่เกี่ยวข้อง
กับผลงำนตีพิมพ์ทำงวิชำกำรของอำจำรย์อันหมำย
รวมถึงกำรให้อำจำรย์ในคณะฯ ท ำผลงำนวิจัยให้
ได้มำซ่ึงบทควำมสืบเนื่องจำกกำรวิจัยเพื่อน ำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
โดยพิจำรณำก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่ละภำควิชำ
ตำมควำมศักยภำพและควำมเหมำะสม 
     - คณะฯ มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่
เกี่ยวข้องกับผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์อยู่แล้ว 
แต่ปัจจุบัน คณะฯ มีกำรปรับเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ เพื่อกระตุ้นและผลักดัน
ให้อำจำรย์ประจ ำในคณะฯ เพิ่มศักยภำพด้ำนกำร
วิจัยมำกขึ้น โดยให้มีกำรเน้นพันธกิจหลักและควบคุม
อัตรำส่วนเป็นสำยวิจัย ร้อยละ 70 และสำยกำรเรียน
กำรสอน ร้อยละ 30 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำใน
ภำควิชำ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและ
ก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอ
กรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อพิจำรณำอนมุัติ 
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มี
กำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 
อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผน
และโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 
และน ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพือ่
พิจำรณำ 
5. น ำผลกำรประเมินตำมขอ้ 4  มำปรับปรุง
แผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมในระดับสถำบัน 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจัดท ำ
แผนกำรบริกำรวิชำกำร และก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับแผนกำรบรกิำร
วิชำกำร 
- ประชุมให้ควำมเห็นเพื่อก ำหนดกจิกรรม/
โครงกำรในแผนกำรบริกำรวิชำกำร 
- ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำม
แผนกำรบริกำรวิชำกำร 
- ก ำกับดูแลให้มกีำรรำยงำนผลกำรประเมิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรให้ครบถว้นทุก
โครงกำร 
- มีกำรประเมินแผนกำรบรกิำรวิชำกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
- น ำผลกำรประเมินแผนกำรบริกำรวิชำกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มำเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำร
ชองปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ต่อไป 
- ให้ควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลัยศิลปำกรใน
กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เช่น 
โครงกำรทับแก้ววิชำกำร 

     - คณะฯ จัดท ำ "แผนกำรบริกำรวิชำกำรและกำร
ใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะอักษรศำสตร์พิจำรณำและมีมติเห็นชอบในกำร
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2561 
     - มีกำรประชุมหำรือร่วมกันของคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อ
ก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 
     - คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำร ให้เป็นไปตำมแผนบริกำรวิชำกำร คณะ
อักษรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 อยู่
เสมอ รวมถึงกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

       - คณะฯ มีกระบวนกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร
เพื่อเชิญชวนประชำชนที่มีควำมสนใจเขำ้ร่วม
โครงกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆของคณะอักษรศำสตร ์
เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ก ฯ 
     - คณะฯ ร่วมจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย "ทับแก้ววิชำกำร" มำอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ประจ ำ โดยคณะฯ ร่วมจัดโครงกำรอักษรำวิชำกำร 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรทับแก้ววิชำกำร 
ประจ ำป ี2561 ด้วย ซ่ึงมีกำรจัดโครงกำรระหว่ำง
วันที่ 27 – 29 สิงหำคม 2561  
     - คณะฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
บริกำรวิชำกำร คณะอักษรศำสตร์  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์ ครั้ง
ที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภำคม 2561 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 3 
1. ในกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำร ควรมี
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด
ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง แ ผ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรควรวัดได้เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงกำร 
3. คณะฯ ควรรำยงำนผลกำรประเมินแผนหรือ
โครงกำรให้ชัดเจน  และเชื่อมโยงกับกำร
ปรับปรุง กล่ำวคือ ประเมินแล้วได้ผลอย่ำงไร ดี
หรือไม่ดีอย่ำงไร แล้วน ำผลกำรประเมินนั้นไป
ปรับปรุงแผนหรือกำรจัดกิจกรรมอย่ำงไร 

1. มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำร
บริกำรวิชำกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแสดง
วัตถุประสงค์ของแผนบริกำรวิชำกำรและ
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนบริกำรวิชำกำรให้
ชัดเจน 
2. ก ำกับติดตำมกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรให้ครบทุกโครงกำร 
3. รำยงำนผลกำรประเมินแผนกำรบริกำร
วิชำกำร และปรับปรุ งแผนกำรบริกำร
วิชำกำรต่อไป 

     - ในก ำ รจั ดท ำ แผนท ำ นุ บ ำ รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นั้น คณะฯ 
ได้มี กำรปรับปรุ งรูปแบบของแผนให้แสดงถึ ง
วัตถุประสงค์ของแผนฯ อย่ ำ งชัด เจน  รวมถึ ง
รำยละเอียดระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนฯ ไว้
อย่ำงชัดเจนอีกด้วย 
     - คณะฯ ก ำชับผู้รับผิดชอบโครงกำรให้จัดท ำ
รำยงำนผลโครงกำร และสรุปผลประเมินโครงกำร ส่ง
ให้งำนบริกำรวิชำกำรและจัดภำยใน 2 สัปดำห์หลัง
เสร็จสิ้นโครงกำร 
     - ทุกครั้ งที่ มีกำรจัด โครงกำร  ผู้ รับผิดชอบ
โครงกำรจะจ้องจัดท ำรำยงำนผลโครงกำร และสรุป
ประเมินผลโครงกำรแก่ทำงคณะฯ  เพื่อเก็บเป็น
หลักฐำนส ำหรับอ้ำงอิงพิจำรณำข้อผิดพลำด จุดที่
ต้องปรับปรุง หรือพัฒนำในกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไป 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก ำหนดตวับ่งชี้วัดควำมส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผน 
3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัด
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรอื
กิจกรรมด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบรกิำรด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนดำ้นศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชำต ิ  

- ด ำเนินกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจัดท ำ
แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ประชุมให้ควำมเห็นเพื่อก ำหนดกจิกรรม/
โครงกำรในแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำม
แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ก ำกับดูแลให้มกีำรรำยงำนผลกำรประเมิน
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
ครบถ้วนทุกโครงกำร 
- มีกำรประเมินแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
- น ำผลกำรประเมินแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 มำเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ชองปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ต่อไป 
- เผยแพร่โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น เปิดให้ประชำชนที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 
บันทึกวิดีโอกิจกรรม/โครงกำรและน ำไป
เผยแพร่ผ่ำนโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ  

     - คณะฯ จัดท ำ "แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอกัษรศำสตร์พิจำรณำและ
มีมติเห็นชอบในกำรประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
22 มกรำคม 2561 
     - มีกำรประชุมหำรือรว่มกันของคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลยั
ศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อ
ก ำหนดกจิกรรม/โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
     - คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวชิำกำรและ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ.2561 มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนนิกิจกรรม/
โครงกำร ให้เป็นไปตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ.2561 อยู่เสมอ รวมถึงกำรประเมินและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกจิกรรม/โครงกำรเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหวำ่งกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน 
     - คณะฯ มีกระบวนกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร
เพื่อเชิญชวนประชำชนที่มีควำมสนใจเขำ้ร่วม
โครงกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของคณะอักษรศำสตร์ 
เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊กฯ 
     - คณะฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษร
ศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 
เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
อักษรศำสตร์ ครั้งที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 
พฤษภำคม 2561 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 4 

1. ในกำรจัดท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ควรมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและ
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรควรวัดได้เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงกำร 
3. เมื่อค ำนึงถึงศำสตร์ที่เป็นควำมเชี่ยวชำญ
ของคณะอักษรศำสตร์ คณะฯ จึงควรมี
โครงกำรที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะใหช้ัดเจน
ยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงโครงกำรตำมประเพณี 
4. คณะฯ ควรรำยงำนผลกำรประเมินแผนหรือ
โครงกำรให้ชัดเจน และเช่ือมโยงกับกำร
ปรับปรุง กล่ำวคือ ประเมินแล้วได้ผลอยำ่งไร ดี
หรือไม่อย่ำงไร แล้วน ำผลกำรประเมินนัน้ไป
ปรับปรุงแผนหรือกำรจัดกิจกรรมอย่ำงไร 

1. มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งแสดงวัตถุประสงค์ของแผนกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและตวัชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ชัดเจน 
2. ก ำหนดโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนควำมเชีย่วชำญของคณะ
อักษรศำสตร์ให้มำกขึ้น 
3. ก ำกับติดตำมกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรให้ครบทุกโครงกำร 
4. รำยงำนผลกำรประเมินแผนกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปรับปรุงแผนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 

     - ในกำรจัดท ำแผนท ำนบุ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นั้น คณะฯ 
ได้มีกำรปรับปรุงรูปแบบของแผนให้แสดงถึง
วัตถุประสงค์ของแผนฯ อยำ่งชัดเจน รวมถึง
รำยละเอียดระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนฯ ไว้
อย่ำงชัดเจนอีกดว้ย 
     - ส ำหรับกำรก ำหนดโครงกำรในแผนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ได้ก ำหนดโครงกำรโดยน ำองค์ควำมรู้เหล่ำนี้มำ
ใช ้
       1) องค์ควำมรู้ด้ำนภำษำของสำขำวิชำภำษำ
เอเชียตะวันออก 
       2) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแสดงของสำขำวิชำกำร
แสดง 
       3) องค์ควำมรู้ด้ำนทักษะกำรเล่นดนตรีไทยของ
สำขำสังคีตศิลป์ไทย 
       4) องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะของสำขำวิชำ
ทัศนศิลป์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกจิ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบนั 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี
ตำมกรอบเวลำเพือ่ให้บรรลุผลตำมตัวบง่ชี้และ
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำร
ระดับสถำบันเพื่อพจิำรณำอนุมัต ิ
2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงกำรเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนกัศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของ
กำรบริหำรหลกัสูตร ประสิทธภิำพ ประสิทธิผล
ในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแขง่ขัน 

- ด ำเนินกำรทบทวนแผนกลยุทธ์คณะอกัษร
ศำสตร์ที่ได้ก ำหนดขึ้น 
- จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 โดยพิจำรณำก ำหนดตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จให้สอดคล้องกับค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนของคณบด ี
- จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง 
- จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง และก ำกับ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
- จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยให้มี
กิจกรรม/โครงกำรอยำ่งน้อยดำ้นกำรผลิต
บัณฑิต และ กำรวิจยั รวมทั้งมีกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำน
เว็บไซต์ของคณะอักษรศำสตร์ 
- จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุน 
 

- คณะอักษรศำสตร์ได้จัดท ำแผนพัฒนำคณะอักษร
ศำสตร์ ระยะ 4 ปี ขึ้น โดยมีกำรวิเครำะห์ SWOT 
เพื่อน ำข้อมูลมำก ำหนดยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำฯ 
ดังกล่ำว และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรแลว้ ซ่ึง คณะฯ ได้ใช้
ยุทธศำสตร์จำกแผนพัฒนำคณะอกัษรศำสตร์ ระยะ 
4 ปี เป็นแม่บทในกำรจัดท ำแผนปฏิบัตงิำนประจ ำปี
ต่อมำ 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนปฏิบัติงำนคณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะอักษรศำสตร์พิจำรณำและมีมติเหน็ชอบในกำร
ประชุมครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 
2560 
     - คณะฯ มีกำรประเมินสถำนกำรณ์รำยรับ
รำยจ่ำยในปัจจบุัน และวิเครำะห์ศักยภำพทำง
กำรเงิน (SWOT) ของคณะอักษรศำสตร์ เพื่อจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
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ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ที่เป็น
ผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิด
จำกปจัจัยภำยนอก หรือปัจจยัที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธ
กิจของคณะและให้ระดับควำมเส่ียงลดลงจำก
เดิม 
4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอยำ่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรทีแ่สดงผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู ้อย่ำง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
และด้ำนกำรวิจยั จัดเก็บอยำ่งเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 
7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกจิและ
พัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบดว้ย กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และ
กำรประเมินคุณภำพ 

- ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ. 

     - คณะฯ จัดท ำ "แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงคณะ
อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอกัษรศำสตร์พิจำรณำและ
มีมติเห็นชอบในกำรประชุมคร้ังที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกำยน 2560 
     - คณะฯ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะ
อักษรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยมี
โครงกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน/กำรผลิตบัณฑิต 
จ ำนวน 2 โครงกำร และด้ำนกำรวิจยั จ ำนวน 1 
โครงกำร ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จทั้งหมด 3 
โครงกำร และมีกำรเผยแพร่เอกสำรสรุปควำมรู้ที่ได้
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรและวีดีโอบันทกึภำพ
ระหว่ำงกำรจัดโครงกำรทำงเว็บไซต์คณะอักษร
ศำสตร์ (www.arts.su.ac.th) 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนพัฒนำบุคลำกร คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะอักษรศำสตร์พิจำรณำและมีมติเหน็ชอบในกำร
ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2561 
- คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ตำมปฏิทิน
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 ในส่วนของหลักสูตรมกีำร
ตรวจสอบและก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ 
- หลักสูตรในก ำกับคณะอกัษรศำสตร์เข้ำรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชว่งด ำเนินกำรระหวำ่งวันที่ 6 – 
26 กรกฎำคม 2561 และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ. ทุกหลักสูตร 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลกัสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไป
ตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมกำรก ำกบั ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 
1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำร
ประจ ำคณะเพื่อพจิำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสตูร 
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลกัสูตรตำม
ก ำหนดเวลำทกุหลักสูตร และรำยงำนผลกำร
ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
5. น ำผลกำรประเมินและขอ้เสนอแนะจำก
กรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสตูรให้มี
คุณภำพดีขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง 
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำน
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

- จัดท ำแผนรองรับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ปกีำรศึกษำ 
2560 และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรในภำค
กำรศึกษำต้น และ ภำคกำรศึกษำปลำย 
- ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร รวมทั้งรำยงำนผลผ่ำน
ระบบ Che-QA Online  
- ก ำหนดให้งำนบริกำรกำรศึกษำ ก ำกบั
ติดตำมข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำรด ำเนินกำร
ตำมองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 

      - คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมให้หลกัสูตรเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ
ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ตำมปฏิทิน
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 และมีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
ในภำคกำรศึกษำต้น ซ่ึงน ำผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว
เข้ำที่ประชุมประจ ำคณะอักษรศำสตร์ในครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 22 มกรำคม 2561 แล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงเตรียมกำรตรวจสอบในภำคกำรศึกษำปลำย 
     - ตำมปฏิทินกระบวนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระว่ำช่วงกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลกัสตูร ปี
กำรศึกษำ 2560 คือ วันที ่9 - 26 กรกฎำคม 2561 
     - หัวหน้ำงำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ได้ประสำนงำนกับงำนบริกำรกำรศึกษำ ภำยหลังกำร
ประเมินระดับหลักสูตร ของปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดเก็บข้อมูลให้มีควำม
สมบูรณ์และอยู่ในรูปแบบที่สะดวกตอ่กำรน ำมำใช้
งำนในปีกำรศึกษำ 2560 นี้ รวมถึงได้ก ำชับเจ้ำหนำ้ที่ 
ให้ตรวจสอบคุณลักษณะหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 
1 กำรก ำกับมำตรฐำน ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร 
     - หลักสูตรได้ก ำหนดกำรวันประเมนิคุณภำพของ
แต่ละหลักสูตรแล้ว คณะฯ ได้มีกำรประสำนงำนกับ
หลักสูตรเพื่อจัดเตรียมควำมพรอ้ม กำรอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนตำ่งๆ เพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของหลักสูตรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 

1. คณะควรมีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่เป็นกำรแสวงหำควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร แล้ว
น ำออกมำบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร เผยแพร่
ให้บุคลำกรในองค์กรรับทรำบ พร้อมทั้งกระตุ้น
ให้มีกำรน ำควำมรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติงำนจรงิ 

1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยใหม้ี
กิจกรรม/โครงกำรอยำ่งน้อยดำ้นกำรผลิต
บัณฑิต และ กำรวิจยั รวมทั้งมีกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำน
เว็บไซต์ของคณะอักษรศำสตร์ 

      - คณะฯ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะ
อักษรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยมี
โครงกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน/กำรผลิตบัณฑิต 
จ ำนวน 2 โครงกำร และด้ำนกำรวิจยั จ ำนวน 1 
โครงกำร ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรแล้วทั้ง 3 
โครงกำร และได้มีกำรจัดท ำเอกสำรสรุปควำมรู้
รวมถึงวีดีโอบันทกึภำพระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร 
และได้มีกำรเผยแพร่บนเวบ็ไซต์คณะอักษรศำสตร์
แล้ว 
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