ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม 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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
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
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ

ลาออก
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปนิ่ พรหมสุทธิรักษ์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นายกฤษดา ไพรวรรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ห น่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.คงกฤช
ไตรยวงค์
2 อ.คมกฤช
อุ่ยเต็กเค่ง
3 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

4 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
5 ผศ.ดร.อารีย์
รุ่นพระแสง

วิชำ

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

082102 มนุษย์กับการ
สร้างสรรค์
082102 มนุษย์กับการ
สร้างสรรค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

19 ก.พ.61

510801 สัมมนาสาหรับนิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
โดยบรรยายเรื่อง "การใช้ภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์"
517 592 Seminar in
Information Technology
โดยบรรยายเรื่อง "Academic
Reading and Writing"
CHN 132 Effective Chinese
Listening - Speaking II

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 ก.พ.61

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

26 ก.พ.61

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 ก.พ.61

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์
ภาคการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2/2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(วันจันทร์)

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ธีรัช ราแพนเพชร
2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์
3 รศ.บาหยัน
อิ่มสาราญ
4 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
5 อ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

ชื่อคณะกรรมกำร
คณะทางานพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงำนทีเ่ ชิญ
หรือแต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะกรรมการอานวยการโครงการประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกเกาหลีศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การจัดการสาธารณะ

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน
1 มี.ค.61
เป็นต้นไป
12 ก.พ.61
เป็นต้นไป
15 ก.พ.61
เป็นต้นไป
21 ก.พ.61

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า ๔

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.Felix Michael
Pulm
2 อ.ดร.จุฑารัตน์
ช่างทอง
3 ผศ.ณัฐพล
อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
4 อ.ธีรัช ราแพนเพชร

เรื่อง
Remembering Holocaust

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

คณะนิติศาสตร์
31 ม.ค.61
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการอ้างอิงข้อมูลและการเขียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 ก.พ.61
บทคัดย่อทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยากรในการเสวนาวิชาการเรื่อง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 3 มี.ค.61
"การกอบกู้ และฟื้นฟูบา้ นเมืองของ (องค์การมหาชน)
รัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุร-ี การฟื้นฟู
วัฒนธรรม"
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC คณะวิทยาศาสตร์
27 ม.ค.สาหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 ก.พ.61
เทคนิคการนาเสนอโครงการวิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุน 10 เม.ย. และ
และผลงานวิจัยภาษาอังกฤษให้ การวิจัย
1,8 พ.ค.61
ได้รับการตอบรับในเชิงบวก

สถำนที่
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 ศ.ดร.บุษบา
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
กนกศิลปธรรม
กรุงเทพ โรงแรมคุ้มภูคา
จังหวัดเชียงใหม่ และ
โรงแรมสยาม ออเรียนทัล
จังหวัดสงขลา
6 ผศ.ดร.วรพร
หลักฐาน การตีความและ
คณะศิลปศาสตร์
23 ก.พ.61 คณะศิลปศาสตร์
ภู่พงศ์พันธุ์
ประวัติศาสตร์อยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน โครงการพัฒนาทักษะการเขียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 23 ม.ค.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
รายงานทางวิชาการและการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 พ.ค.61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นาเสนองาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 อ.วีณา วุฒิจานงค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 16-18
โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม
"การเขียนบทร้อยกรองประจาปี ปราจีนบุรี
ก.พ.61 กอล์ฟ แอน รีสอร์ท
พ.ศ.2561"
อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
9 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
บรรยายและนาชมระบบเทคโนโลยี กองแผนงาน
22-24
เทศบาลนครอุดรธานี
ภูมิโคกรักษ์
สารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก.พ.61
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่การบริการด้วย
ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0
10 ผศ.สิปปวิชญ์
ดนตรีพื้นบ้าน
คณะมนุษยศาสตร์
22 ก.พ.61 คณะมนุษยศาสตร์
กิ่งแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
11 อ.สุภาภรณ์
สังคมเศรษฐกิจไทยในกระแสโลก ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร 27 ก.พ.61 ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
อัศวไชยชาญ
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า ๕

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 ผศ.วันเพ็ญ บรรจงทัด
3 อ.อันนา คือเบล
4 ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์
5 อ.สกนธ์ ม่วงสุน
6

7
8

9

10
11

12
13
14

เรื่อง
โครงการค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมเยอรมัน

ผู้จัด

ระยะเวลำ

สถำนที่

ค่ำใช้
จ่ำย

ภาควิชาภาษาเยอรมัน
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

1-3 มี.ค.61 ฤทธิมา ศรีชุมแสง
ไม่เบิก
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 9 มี.ค.61 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เบิก
ธนบุรี
กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการเพือ่ สร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12
ผศ.บุณฑริกา
การเขียนเพลงด้วยโปรแกรม คณะดุริยางคศาสตร์
เจริญชินวุฒิ
คอมพิวเตอร์ การสอนเพลงและ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดนตรีเด็ก ประวัติที่มาของขิม
และการทดสอบภาคปฏิบัติขิม
ศ.ดร.บุษบา
เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมิน สานักงานกองทุนสนับสนุน
กนกศิลปธรรม ข้อเสนอโครงการวิจัย
การวิจัย
มหาวิทยาลัย
ผศ.บุหลัน
การผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์ชุดวิชา
กุลวิจิตร
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ สุโขทัยธรรมาธิราช
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
อ.ดร.ยงยุทธ
RS/GIS Application for End สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วิถีไตรรงค์
User to Improve the
Effectiveness of Sentinel
Asia
ผศ.ดร.วรางคณา
การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นิพัทธ์สุขกิจ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร กาญจนบุรี
เพื่อการขยายผล
ผศ.สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ การให้การปรึกษาผู้มีความคิด คณะสังคมศาสตร์
ฆ่าตัวตาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับสมาคมสมาริตันแห่ง
ประเทศไทย
อ.ดร.อนุสรณ์
การพัฒนาหลักสูตรตาม
คณะศึกษาศาสตร์
ชมภูพล
แนวทาง Outcome-Based มหาวิทยาลัยศิลปากร
Education
อ.อันนา
การสอบที่เน้นทักษะทางภาษา สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
คือเบล
และการนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
รศ.ดร.อุบล
ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
เทศทอง
พิจารณาโครงการวิจัย

2 ก.พ.61 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

ไม่เบิก

23 ก.พ.61 สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
20 ก.พ.61 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ไม่เบิก

26-28
สถาบันเทคโนโลยี
ก.พ.61 แห่งเอเชีย

ไม่เบิก

24-25
รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท
ก.พ.61 แอนด์ สปา
จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24-25
ก.พ.61 บางเขน
8-9 ก.พ.61 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

เบิก
เบิก

ไม่เบิก

3-4 ก.พ.61 โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ไม่เบิก
19 ก.พ.61 มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ไม่เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า ๖

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.กัณฑ์อเนก
จารุรักษา

2 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา
3 อ.ดร.จุฑารัตน์
ช่างทอง
4 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
บุญหนุน
5 รศ.บาหยัน
อิ่มสาราญ

ลักษณะงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือ
วิจยั เรื่อง "การพัฒนาบทเรียนสร้าง
เสริมความสามารถด้านการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา"
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

6 ผศ.บุญส่ง
ชัยสิงห์กานานนท์
7 อ.ดร.ปัทมา
ฑีฆประเสริฐกุล

8 อ.ดร.เพชรดา
ชุนอ่อน
9 ผศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
นักวิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง
"ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของไทยในปริทรรศน์
ประวัติศาสตร์
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพาษ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2561)
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาไทยวิทยา
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการ

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ

สถำนที่

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

22 ม.ค.61
เป็นต้นไป

-

วารสารวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารบรรณศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี
วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมธีวิจัยอาวุโส สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์และศิลปกรรม
(ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร)

25 ม.ค.2 ก.พ.61
11-25 ก.พ.61

-

25 ม.ค.13 ก.พ.61
3-28 ก.พ.61

-

30 ม.ค.12 ก.พ.61

-

19 ก.พ.5 มี.ค.61

-

13 ก.พ.15 มี.ค.61
13 ก.พ.16 มี.ค.61
19 ก.พ.5 มี.ค.61

-

ช่วงที่ 2
(1 ต.ค.61-28
ก.พ.62)

-

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 ก.พ.16 มี.ค.61

-

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

26 ก.พ.61

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 ก.พ.-16
มี.ค.61

-

-

-

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า ๗

กำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
10 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
อินทรพร
11 ผศ.ดร.ศศิกานต์
คงศักดิ์

12 ผศ.ดร.สมชาย
สาเนียงงาม
13 อ.ดร.สมปรารถนา
รัตนกุล
14 อ.ดร.สิริชญา
คอนกรีต
15 ผศ.ดร.สุมาลี
ลิ้มประเสริฐ
16 รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ
17 ผศ.ดร.อารียา
หุตินทะ

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือ บัณฑิตวิทยาลัย
วิจัยเรื่อง "การพัฒนาบทเรียนสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสริมความสามารถด้านการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา"
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารสมาคมไทยคดีศึกษา
วิชาการ
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์
ฉบับสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารวิชาการ
วิชาการ
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารไทยคดีศึกษา
วิชาการ
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารปาริชาต
วิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารวิชาการอักษรศาสตร์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลำ

สถำนที่

8-22 ก.พ.61

-

22 ม.ค.61
เป็นต้นไป

-

23 ม.ค.- 12
ก.พ.61
15 ก.พ.61
เป็นต้นไป
19 ก.พ.- 5
มี.ค.61

-

23 ม.ค.-12
ก.พ.61
14 ก.พ.9 มี.ค.61
23 ม.ค.26 ก.พ.61

-

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
สานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รวบรวมและจัดทาสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะอักษรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง และการประชุมวาระพิเศษ จานวน
๒ ครั้ง เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการค้นหามติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ สาหรับอ้างอิงและ
ประกอบการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

หน้า ๘

รายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี ได้ให้บุคลากรสายวิชาการรายงานภาระงานและ
ผลงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะอักษรศาสตร์ได้ให้บุคลากรสายวิชาการรายงานภาระงานขั้นต่าและผลงานทาง
วิชาการฯ รวมทั้งหมด ๑๒๔ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผู้มีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์
จานวน
๑๑๑ คน
- ผู้มีภาระงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
จานวน
๑๓ คน
รวมทั้งหมด
๑๒๔ คน
- ผู้มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
- ผู้มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์

จานวน
๗๕ คน
จานวน
๔๙ คน
รวมทั้งหมด
๑๒๔ คน
ทั้งนี้ ผู้มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จานวน ๔๙ คน ประกอบไปด้วย ลาศึกษา
๘ คน ลาเพิ่มพูน ๑ คน ลาคลอดบุตร ๑ คน ยังไม่ครบกาหนดเวลา ๑๖ คน กาลังดาเนินการ ๑๐ คน รวม ๓๖
คน ดังนั้น จานวนผู้ที่มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริง มีจานวน ๑๓ คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ที่ได้รับรางวัล
และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไตรมาสที่ ๑)

สรุปเรื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้คณะฯ ดาเนินการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การเข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ไตรมาสที่๑) คณะฯ ไม่สามารถดาเนินการเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรฯ ได้ทัน ในไตรมาสที่ ๑
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการดาเนินการ
ในการนี้ คณะฯ ประสงค์จะขอเสนอชื่อศาสตราจารย์พงศ์ศิลป์ อรุณรัตน์ เข้ารับเกียรติบัตร
ศิลปากรสร้างสรรค์สาหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลระดับชาติ และ
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สาหรับ ผู้ได้รับรางวัลและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลระดับนานาชาติ ในไตรมาสที่ ๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน้า ๙

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์พงศ์ศิลป์ อรุณรัตน์
เข้ารับเกียรติบัตร ศิลปากรสร้างสรรค์สาหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลระดับชาติ และศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สาหรับ
ผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลระดับนานาชาติ (ไตรมาสที่ ๒) และเสนอต่อ
งานการประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มรายวิชาโทแต่ละภาษาและเพิ่ม
รายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกในสาขาภาษาเอเชียตะวันออก ดังนี้
๑. เพิ่มรายวิชาเลือกในรายวิชาโทแต่ละภาษาในสาขาภาษาเอเชียตะวันออก
๑.๑ เพิ่มรายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาเลือกของรายวิชาโทภาษาจีน
รายวิชา ๔๔๑ ๒๐๓ การฟังและการพูดภาษาจีน ๓
วิชาบังคับก่อน : ๔๔๑ ๒๐๒ การฟังและการพูดภาษาจีน ๒
๑.๒ เพิ่มรายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาเลือกของรายวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
รายวิชา ๔๔๒ ๒๐๓ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
วิชาบังคับก่อน : ๔๔๒ ๒๐๒ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
๑.๓ เพิ่มรายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาเลือกของรายวิชาโทภาษาเกาหลี
รายวิชา ๔๔๓ ๒๐๓ การฟังและการพูดภาษาเกาหลี ๓
วิชาบังคับก่อน : ๔๔๓ ๒๐๒ การฟังและการพูดภาษาเกาหลี ๒
๒. เพิ่มรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกในสาขาภาษาเอเชียตะวันออก
๒.๑ เพิ่มรายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
รายวิชา ๔๔๑ ๒๔๔ การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในบริบทต่างประเทศ
๒.๒ เพิ่มรายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
รายวิชา ๔๔๒ ๒๔๒ การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในบริบทต่างประเทศ
๒.๓ เพิ่มรายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี
รายวิชา ๔๔๓ ๒๔๓ การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในบริบทต่างประเทศ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
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มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มรายวิชาโทแต่ละภาษาและเพิ่ม
รายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกในสาขาภาษาเอเชียตะวันออกตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

อาจารย์วนิดา คราวเหมาะ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาเอก

สรุปเรื่อง
อาจารย์วนิดา คราวเหมาะ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Korean Linguistics ณ Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี
ด้วยทุนรัฐบาลไม่เต็มระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘,๒๘๔.๖๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ให้แก่อาจารย์วนิดา คราวเหมาะ ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการและวิจัย กรณีศึกษาด้วยทุนของรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานเอกชน แต่ได้รับ
ทุนไม่เต็มระยะเวลาการศึกษา โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน
๒๘,๒๘๔.๖๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุน
สนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงิน
๓๓,๔๕๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อฯ (เพิ่มเติม) เป็นเงินจานวน ๑,๐๑๐ บาท (หนึ่งพันสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณั ฐ พล อยู่ รุ่ งเรื องศัก ดิ์ ตามประกาศของคณะฯ โดยอนุ มั ติ ค่าลงทะเบี ย นประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน ๑,๐๑๐ บาท (หนึ่งพันสิบบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

หน้า ๑๑

(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองการดาเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วย
ทุนส่วนตัวและทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชาของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองการดาเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยทุนส่วนตัวและทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชา
ของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองการ
ดาเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยทุนส่วนตัวและทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชาของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน รายงานความก้าวหน้า
ในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๒

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 ได้รายงานความก้า วหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ โดยได้ดาเนินการ
เขียนตารา รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย จานวน ๓ บท ดังนี้
บทที่ ๔ คุณธรรมกับชีวิต
ชีวิตที่ดีกับการมีคุณธรรมตามหลักพุทธศาสนา
ปัจเจกบุคคลกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและนอกครอบครัว
ความกตัญญูกับคุณค่าของชีวิตไทย
ชีวิตไทยใต้ร่มเงาของเมตตาธรรมและความรัก
สรุปเนื้อหา
บทที่ ๕ ชีวิต กรรมกับการเกิดใหม่ : สานึกเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นธรรม
ทัศนะต่อชีวิตและความตาย กรรมและการเกิดใหม่
ความเชื่อเรื่องกรรมกับความเป็นธรรม
คติเรื่องกรรมกับความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์
เพศสภาพ เพศวิถีกับคติความเชื่องเรื่องกรรม
ความเชื่อเรื่องกรรมของชาวพุทธไทยสมัยปัจจุบัน
สรุปเนื้อหา
.
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บทที่ ๖ บวช เรียน เขียน อ่าน
การบวชกับเป้าหมายทางศาสนา
บวชแทนค่าน้านมในคตินิยมของคนไทย
พิธีกรรม การศึกษาและการฝึกตนตามหลักศาสนา
พระกับสถานภาพทางสังคม
นักบวชสตรีในสังคมไทย
สรุปเนื้อหา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์นิธิวดี สวัสดี
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

อาจารย์ ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ การเสนอชื่อกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ตามที่สภาคณาจารย์ และพนักงาน ขอให้ คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ สมควรเป็น “กรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑” จานวน ๖ สาขา ๆ ละ ๑ คน เพื่อนาไปพิจารณา
คัดเลือกเป็น ผู้แทนของมหาวิทยาลัยศิลปากรสาหรับเสนอในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ ง
ประเทศไทย (ปอมท.) นั้ น ภาควิชาได้เสนอรายชื่อผู้ ส มควรเป็นกรรมการดาเนินการคัดเลื อกอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๒ สาขา ดังนี้
๑. สาขาสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี
๒. สาขามนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบการเสนอรายชื่อผู้ ส มควรเป็น กรรมการดาเนิน การ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๒ สาขา ดังนี้
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๑. สาขาสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี
๒. สาขามนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

การรวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การดาเนินการของคณะอักษรศาสตร์
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้มาชี้แจงทาความเข้าใจในกิจกรรม “มองไปข้างหน้ า : การปรับโครงสร้างส่วนงาน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๕
มี นาคม ๒๕๖๑ นั้ น ประธานฯ จึ งได้ ขอให้ ที่ ประชุ มฯ พิ จารณาก าหนดแนวทางในการรวมกลุ่ มสาขาวิ ชาของ
คณะอักษรศาสตร์ โดยคานึงถึงความคล่องตัวในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชานาประเด็นเรื่องการรวมกลุ่มสาขาวิชาไป
ประชุมร่วมกันภายในภาควิชา เพื่อเสนอแนวทางการรวมกลุ่มสาขาวิชาโดยมีประเด็นสาคัญในการพิจารณา ดังนี้
๑. แนวทางเบื้องต้นในการรวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์
๒. จานวนนักศึกษารับเข้า ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๓. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๔. จานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในอีก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ทั้งนี้ ให้ส่งผลการพิจารณาของภาควิชามายังคณะฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เพื่อจะได้สรุปแนวทางการรวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะอักษรศาสตร์พิจารณาในครั้งต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

นางรสธร จันทร์สิงขรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

