ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๔๐๙ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และเอเชียศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาออก
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปนิ่ พรหมสุทธิรักษ์
๒ อาจารย์คมกฤช อุย่ เต็กเค่ง
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ห น่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
วิชำ
ที่
1 อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อศ.330 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม
บรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยศาสตร์กับปรัชญาและศาสนา (2)
ศาสนาพุทธ ฮินดู จริยศาสตร์และปรัชญา
อินเดีย"
2 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 465 430 อิทธิพลวรรณกรรม
ต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
บรรยายเรื่อง "โอเปร่า ต้นกาเนิดละคร
ร้องไทย"

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

คณะศิลปศาสตร์
11 ก.พ.60 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 ก.พ.61 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๓

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.Ahsil NOH
2 อ.ดร.สิรนิ าถ ศิริรัตน์

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมกำร

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเกาหลี)
3 อ.Sylvain GOUGEON คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
4 อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ภาษาต่างประเทศทีส่ อง (ภาษาฝรั่งเศส)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

11-13 ก.พ.61

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

11-12 ก.พ.61

5 อ.วีณา วุฒิจานงค์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

11-13 ก.พ.61

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ก.พ.61

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ก.พ.61

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ - กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง
"การตั้งชื่อคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร"
- กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง
"การศึกษาระบบเสียงภาษาลาว บ้านสบคา
ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย"

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
ผู้เชิญ
ระยะเวลำ
สถำนที่
ที่
1 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ความเป็นพหุสังคมในสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 ก.พ.61 คณะมนุษยศาสตร์และ
2 ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์
อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.กมลพร อุปการแก้ว
2 อ.ดร.ธีรพร ชื่นพี
3 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
ภูมิโคกรักษ์
4 อ.ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
5 นายกฤษดา ไพรวรรณ์
6 ผศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ
7 นายนรินทร์ จันทร์ผดุง
8 นายสุรชัย ใจดี

เรื่อง

ผู้จัด

ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ บุรีรัมย์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
จัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์
การติดตั้ง CCTV Fiber Optic
Solar Cell

ระยะเวลำ

3-4 ก.พ.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

สานักงานคณะกรรมการ 2 ก.พ.61

การอุดมศึกษา

สถำนที่

ค่ำใช้
จ่ำย
เบิก

สานักงานคณะกรรมการ ไม่เบิก
การอุดมศึกษา

ร้านโกเมน
17-18
ศูนย์อบรมกล้อง
อิเล็กโทรนิกส์ นครปฐม ก.พ.61 MiKrotik

เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
9 อ.นวัต เลิศแสวงกิจ

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลำ

ค่ำใช้
จ่ำย

สถำนที่

นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 7 ก.พ.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
"Experiment and Process of ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
Forming Sculpture Prototype
through Kinetic"
10 ผศ.บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ แอ่วปอยหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15-17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก.พ.61
th
The 5 Workshop
11 ศ.ดร.บุษบา
ศูนย์ดัชนีอ้างอิง
8 มี.ค.61 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กนกศิลปธรรม
วารสารไทย (TCI)
กรุงเทพฯ
12 อ.ดร.ปัญญา จันทโคต การจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
1-3 ก.พ.61 โรงแรมคุ้มภูคา
ศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
13 อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ อบรมผู้สอบประกาศนียบัตรภาษา สถานเอกอัครราชทูต 5-6 ก.พ.61 สมาคมฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส DELF B1 to B2 levels ฝรั่งเศสประจา
กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
14 อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย Maîtrise des outils numériques มหาวิทยาลัยรังสิต
31 ม.ค.61 มหาวิทยาลัยรังสิต
dans le monde éducatif
15 รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ สถาบันวิจัยภาษาและ 23 ก.พ.61 คณะอักษรศาสตร์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
16 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ ประชุมคณะกรรมการรางวัล
คณะกรรมการรางวัล 9 ก.พ.61 อาคารรัฐสภา 3
พานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2/2561
แว่นฟ้า ปี 2561

เบิก

ไม่เบิก
ไม่เบิก
เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

2

3

ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์

ศ.พงษ์ศิลป์
อรุณรัตน์

ลักษณะงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ
ภาษาอังกฤษ ร่างหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ
เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประจาปี 2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างวิจัย
และรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
จานวน 3 เรื่อง

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ

สถำนที่

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 ก.พ.61
เป็นต้นไป

-

มหาวิทยาลัยรังสิต

29 ม.ค.5 ก.พ.61

-

คณะสังคมศาสตร์
31 ม.ค.โรงเรียนนายร้อยตารวจ
31 มี.ค.61
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2-19 ก.พ.61
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
10 ม.ค.เจ้าพระยา
8 ก.พ.61

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
3 ศ.พงษ์ศิลป์
อรุณรัตน์
4
5
6

7

อ.ดร.รัชฎาพร
ฤทธิจันทร์
อ.วิรัช
ศิริวัฒนะนาวิน
รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ
อ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
และรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เจ้าพระยา
จานวน 3 เรื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงร่างวิจัย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารสมาคมไทยคดีศึกษาแห่ง
2 เรื่อง
สาธารณรัฐเกาหลี
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยก่อนการเผยแพร่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา(ร่าง)รายงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิจัยฉบับสมบูรณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลำ

สถำนที่

10 ม.ค.8 ก.พ.61

-

5-19 ก.พ.61

-

23 ม.ค.9 ก.พ.61
26 ม.ค.26 ก.พ.61
27 ม.ค.11 ก.พ.61
24 ม.ค.26 ก.พ.61

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

นักศึกษาจาก University of Leeds ขอมาเก็บข้อมูลทาการวิจัย

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า Associate Professor Dr.Martin Seeger จาก University
of Leeds ได้ ข อความอนุ เคราะห์ ให้ Ms. Rebecca Iszatt นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอก สาขาวิ ช าไทยศึ ก ษา
ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ท าการวิ จั ย ในหั ว ข้ อ “Khwampenthai Online: Multimodally Entextualized
Discourse of Thai National Identity” ระหว่างเดือนเมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายใต้การดูแลของคณะ
อักษรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ คงกฤช ไตรยวงศ์ ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งคณะฯ ได้
ด าเนิ น การออกหนั งสื อ รั บ รองการเข้ า มาเก็ บ ข้ อ มู ล ท าการวิจั ย ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ Ms. Rebecca Iszatt ส าหรั บ
ประกอบการขอหนังสือเดินทางต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓)

หน้า ๖

สรุปเรื่อง
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรกาหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ครั้งที่ ๒ จานวน ๗ ราย
ครั้งที่ ๓ จานวน ๒ ราย
รวมทั้งสิ้น
๙ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษาจานวน ๙ ราย และให้
เสนอกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยจะมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีนี้คณะฯ
มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการรวม ๙ ราย ดังนี้
ข้าราชการ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา ธรรมมณีวงศ์
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผูท้ ตี่ ่ออายุราชการครบ ๕ ปี)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ์
๓. รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๔. รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสาราญ
๕. อาจารย์ณภัทร ชินวงศ์
๖. อาจารย์สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ
๗. นายจักรกริศน์ แก้วนุช
๘. นางมันฑนา น้อยพิทักษ์
ลูกจ้างประจา
๙. นายสมทรง ปรีชาทรัพย์
มหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้คณะพิจารณาเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๗

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้คณะฯ เสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ จานวน ๙ ราย ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

นักศึกษาขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ จานวน ๒ ราย

สรุปเรื่อง
นางสาวเบญญา แซ่ตั้น รหัสประจาตัว ๐๕๕๗๐๑๙๐ และ นางสาวสิริลักษณ์ บุญมี
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๗๗๙ ได้ยื่นคาร้องขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้นางสาวเบญญา แซ่ตั้น รหัสประจาตัว ๐๕๕๗๐๑๙๐
เพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ และอนุมัติให้นางสาวสิริลักษณ์ บุญมี รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๗๗๙ เพิ่มรายวิชาเป็น
กรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน รายงานความก้าวหน้า
ในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๑

สรุปเรื่อง
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้รับอนุญาตให้ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
สาขาวิช าปรัชญา เพื่อเขียนตาราสาหรับ การเรียนการสอน รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย
มีกาหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้รายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ โดยได้ดาเนินการ
เขียนตารา รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย จานวน ๓ บท ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย
พุทธศาสนากับความเป็นไทย
กรอบคิดและวิธีการศึกษา
ขอบเขตของเนื้อหา
บทที่ ๒ พระพุทธเจ้าของชาวพุทธ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในท้องถิ่นไทย
พุทธประวัติแบบฉบับในวรรณกรรมพุทธศาสนาของรัฐไทย
การตีความเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของนักคิดไทยร่วมสมัย
พิธีกรรมและแนวปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าตามคติการรับรู้
จารีตนิยมในโลกหลากหลายทางวัฒนธรรม
สรุปเนื้อหา
.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๘

บทที่ ๓ บุญกิริยา : ทาน ศีล ภาวนา กับวิถีชีวิตที่สะอาด สว่าง สงบ
บุญกิริยาวัตถุและความหมายของการทาบุญตามหลักคาสอน
ทานและการแบ่งปันในวิถีของชาวพุทธ
การรักษาศีลในชีวิตประจาวันและการละเมิดทางสังคม
ความทุกข์เชิงโครงสร้างกับชีวิตที่สะอาด สว่าง สงบ
สรุปเนื้อหา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
แก่บุคลากร รวม ๓ เรื่อง

สรุปเรื่อง
ด้วยบุ คลากรคณะอั กษรศาสตร์ประสงค์ขอรับทุ น สนับ สนุ นการเผยแพร่ผ ลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ จานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
รายละเอียด
๑. บทความวิจัย เรื่อง ตัวละครประเภทมนุษย์เหนือธรรมชาติในนวนิยายเรื่อง
“หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น” ของแก้วเก้า
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓
(ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๐) : ๒,๓๒๔ – ๒,๓๔๑. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑)
ผู้ขอรับทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
๒. บทความวิชาการ เรื่อง “วิญญาณของทะอิระ โนะ มะซะกะโดะ ใน "โฌมงกิ" และ
"เฮะอิจิโมะโนะงะตาริ": การนาเสนอลักษณะความยึดติด”
เผยแพร่ใน
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒
(ก.ค.-ธ.ค.๒๕๖๐): ๒๖-๕๖. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑)
ผู้ขอรับทุน
อาจารย์ ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์
๓. บทความวิจัย เรื่อง “Impacts of Land Use and Land Cover Change on Runoff
and Soil Erosion in Small Watershed”
เผยแพร่ใน
The 2nd Sirindhorn Conference on Geo-informatics (2018),
Bangkok, February 1 - 2, 2018. (ระดับนานาชาติ)
ผู้ขอรับทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์/เงินรางวัล

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)
๖,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)
๖,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔.๑.๓ (๔)
๓,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๙

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีม ติเห็ นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จานวน ๓ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการประกวด/แข่งขัน

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย แจ้งว่า นายจตุธรรม แซ่ลี้ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๓๗ นางสาวดวงพร
ตะโพนทอง รหัสประจาตัว ๐๕๕๗๐๑๒๗ และ นายจักรพงษ์ ปาประโคน รหัสประจาตัว ๐๕๕๗๐๐๔๘ ได้รับ
รางวัลชมเชย (อันดับ ๒) จากการแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษาในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้
บาน ครั้งที่ ๑๗” เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี ร่วมกับ สถาบันกวีนิพนธ์ไทย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นายจตุธรรม แซ่ลี้
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๓๗ นางสาวดวงพร ตะโพนทอง รหัสประจาตัว ๐๕๕๗๐๑๒๗ และ นายจักรพงษ์
ปาประโคน รหัสประจาตั ว ๐๕๕๗๐๐๔๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

การกากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยแจ้งว่าตามที่ คณะอักษรศาสตร์มีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑ หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ภูมิศาสตร์ ดังนั้น จึงขอให้คณะฯ กากับดูแลการดาเนินการของหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
๑. เร่งดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในเงื่อนไขของ กกอ. ที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ ป ระกอบที่ ๑ (การก ากั บ มาตรฐาน) ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมิน
๒. กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติให้ปิดดาเนินการและต้ องแจ้งให้ สกอ.
รับ ทราบ หากหลั กสู ตรยั งมีนักศึกษาค้างอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวยังต้องทาหน้าที่อาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

๓. ให้คณะฯ กากับดูแลการดาเนินการของหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา
ทั้งนี้ กกอ. มีมติเผยแพร่รายชื่อหลั กสู ตรที่มีผ ลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาติดต่อกัน ๒ ปี พร้อมทั้งให้สภามหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว พร้อม
ดาเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและแจ้ง
ข้อมูลการดูแลนักศึกษาในหลักสูตรที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไปยัง กกอ. ด้วย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการกากับดูแลการดาเนินการของหลักสูตรทุก
หลักสูตรให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงหลั กสู ตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

แผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
งานบริ ห ารและธุร การ ได้ จัดท า (ร่าง) แผนพัฒ นาบุ คลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาคครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ได้
จัดทา (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ เพื่อใช้จัดสรร
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มีมติเห็ น ชอบประกาศคณะอัก ษรศาสตร์ เรื่อง หลั กเกณฑ์ และ
เงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชา
เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

