ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม 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
๒๖
๒๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สขุ กิจ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ธีรัช รําแพนเพชร
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมโิ คกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรี า ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิตวิ งศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์สรุ ศักดิ์ ประดับถ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทัว่ ไป

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

หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต

ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
ลํา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

วิชา
ไปนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
“English and Culture
Literacy Enhancement:
Southern Context-Based
Innovation Effectiveness”

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

International Conference 27-29 ก.ค.61
on Teaching, Learning,
Innovation and
Educational Technology
(ICE18 Singapore
Conference)

ประเทศสิงคโปร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
2 อ.ดร.ยงยุทธ
วิถีไตรรงค์

วิชา
นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 15

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
31 ก.ค.-6 ส.ค.61 เมืองคิวเบก ประเทศ
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
แคนาดา
วิทยาศาสตร์ศึกษาฯ

กรรมการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ชื่อคณะกรรมการ
ที่
1 ผศ.ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ - กรรมการประเมินเอกสารคําสอน จํานวน 3 เล่ม

2 ผศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ
3 อ.ดร.วิมลรัตน์
วศินนิติวงศ์
4 อ.วีณา วุฒิจํานงค์

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "ภาวะแทรกซ้อนระดับเสียง สถาบันวิจัยภาษาและ
จากภาษามลายูปาตานีและภาษาไทยในภาษาอังกฤษของ วัฒนธรรมเอเชีย
นักเรียนชัน้ ประถม 4 ที่พูดภาษาปาตานีเป็นภาษาแม่"
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการตัดสินกลอนสด ครั้งที่ 4 เนื่องในวันภาษาไทย
สถาบันสุนทรภู่
แห่งชาติ 29 กรกฎาคม
5 รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ - กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประธานสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาระบบเสียงภาษา สถาบันวิจัยภาษาและ
เวียดนามที่บ้านท่าไฮ เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ วัฒนธรรมเอเชีย
ประชาธิปไตยประชาชาชนลาว"
มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
คณะเภสัชศาสตร์
การศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
29 มิ.ย.61
เป็นต้นไป
16 ก.ค.61
19 ก.ค.61
5 ส.ค.61
20 ก.ค.61
16 ก.ค.61
20 ก.ค.61
25 ก.ค.61

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ธีรัช รําแพนเพชร

2 รศ.ระเบียบ สุภวิรี

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

โครงการปรับพื้นฐานภาษา
คณะวิทยาศาสตร์
14 และ 21 คณะวิทยาศาสตร์
ก.ค.61
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะมนุษยศาสตร์
4-5 ก.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์
การจัดหมวดหมู่ตามระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๔

วิทยากร (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
ที่
3 ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล การเรียนการสอนภาษาญี่ปนุ่
วิชาการแปลในมหาวิทยาลัย
ของไทย
4 ผศ.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติดนตรี
กิจกรรม เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทย (เครื่องดีด สี)

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ

สถานที่

21 ก.ค.61 เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ

คณะมนุษยศาสตร์และ
23-26
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ก.ค.61 สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.กณภัทร
รื่นภิรมย์
2 ผศ.ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
3 อ.ชฎาภรณ์
จันทร์ประเสริฐ
4 อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล

เรื่อง
การอ่านเพื่อกระตุ้นกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และ การทํา
เว็บไซต์เป็นสื่อการสอน
ภาษาญี่ปุ่น
การใช้คลังข้อมูล Corpus เพื่อ
การแปลและการนําไปใช้ในการ
เรียนการสอน และ การเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นวิชาการแปลใน
มหาวิทยาลัยของไทย

ผู้จัด

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น 8 ก.ค.61
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
เจแปนฟาวน์เดชัน่
กรุงเทพฯ

5 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ โครงการศึกษาดูงานการบริหาร สภาคณาจารย์
6 ผศ.ดร.คมสัน
จัดการของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คีรีวงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
7 อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
8 อ.อรษา สิทธิโชติอนันต์
9 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา

- Nature Mentor: ผู้เปิดประตูสู่
โลกมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับเพื่อการ
สํารวจและจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
10 อ.จิราวรรณ เกียรติโพธา ศาสตร์แห่งภาษา
11 อ.ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง

ระยะเวลา

มูลนิธิโลกสีเขียว

สถานที่
โรงแรมปริ๊นเซส
กรุงเทพฯ

ค่าใช้
จ่าย
ไม่เบิก

21 ก.ค.61 เจแปนฟาวน์เดชัน่
กรุงเทพฯ

ไม่เบิก

25 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

ไม่เบิก

21-23
ก.ค.61
สถานีภูมิภาคเทคโนโลยี 16-17
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ก.ค.61
ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะอักษรศาสตร์
13 ก.ค.61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มะขามป้อมอาร์ตสเปซ ไม่เบิก
จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่เบิก

คณะอักษรศาสตร์
ไม่เบิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๕

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
ผู้จัด
ที่
12 อ.ดร.นันทวัลย์
สุนทรภาระสถิตย์
13 อ.วิมลศิริ กลิ่นบุบผา พลังของภาษา ปัญญาของสังคม คณะอักษรศาสตร์
14 อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 ผศ.ดร.สุมาลี
ลิ้มประเสริฐ
16 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ
17 รศ.ดร.อุบล เทศทอง
- ประชุมวิชาการ "มณีปัญญา" คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ประชุมพิจารณาและให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บริหารงานของวิทยาลัยการดนตรี
19 อ.ดร.เพชรดา ชุนอ่อน ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.
(องค์การมหาชน)
(พ.ศ.2562-2564) สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรม
20 อ.ดร.รัชฎาพร
ประชุมประธานสภาอาจารย์
ที่ประชุมประธานสภา
ฤทธิจันทร์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
(ปอมท.) ครั้งที่ 7/2561
ประเทศไทย
21 ผศ.ดร.วรางคณา
วิธีวิทยาและองค์ความรู้เกี่ยวกับ คณะมนุษยศาสตร์
นิพัทธ์สุขกิจ
มนุษย์และวัฒนธรรมจากผลงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักมนุษยศาสต์นกั มานุษยวิทยา
22 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
โครงการ NHA GIS Day 2018: การเคหะแห่งชาติ
ภูมิโคกรักษ์
Smart Cities Powered by GIS
23 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
Korean textbooks
Embassy of the
Republic of Korea

ระยะเวลา

ค่าใช้
จ่าย

สถานที่

31 ก.ค.61 คณะอักษรศาสตร์
ไม่เบิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 ก.ค.61 คณะอักษรศาสตร์
ไม่เบิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไม่เบิก
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12 ก.ค.61 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ไม่เบิก
(องค์การมหาชน)

21 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เบิก
บางเขน

27-28
โรงแรมแคนทารี ฮิลล์
ก.ค.61 เชียงใหม่

เบิก

20 ก.ค.61 โรงแรม ดิ อิมเมอร์รัลด์ ไม่เบิก
กรุงเทพฯ
18 ก.ค.61 Embassy of the
ไม่เบิก
Republic of Korea

การปฏิบตั งิ านอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์
จันทร์ลนุ
2 อ.ดร.จุฑารัตน์
ช่างทอง
3 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

ลักษณะงาน

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บึงกาฬ
วิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการนําเสนอ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยานิพนธ์ในโครงการ "ELS
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Graduate Symposium 2018"

ระยะเวลา

สถานที่

18 ก.ค.3 ส.ค.61
6-20 ก.ค.61 21 ก.ค.61 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๖

การปฏิบตั งิ านอื่น ๆ (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
4 นางมณี เผือกหอม
5

ผศ.ดร.วรพร
ภู่พงศ์พันธุ์

ลักษณะงาน
กรรมการผู้ตัดสินกรีฑา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

สถานที่

สํานักงานเทศบาลนครนครปฐม 15 และ
สนามกีฬาพระราชวัง
20 ก.ค.61 สนามจันทร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
26 มิ.ย.(องค์การมหาชน)
3 ก.ค.61

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรองศาสตราจารย์ ดร.
กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาเยอรมัน ได้รายงาน
ผลการเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านด้ า นการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ณ มหาวิ ท ยาลั ย ซี เกิ น ประเทศสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ของ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

สรุปเรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รายงานผลการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง English and Cultural Literacy Enhancement : Southern Context
Based-Innovation Effectiveness ณ Park Royal Hotel ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

(ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๗

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ ๔)

สรุปเรื่อง
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรกําหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ครั้งที่ ๓ จํานวน
๕ ราย
ครั้งที่ ๒ จํานวน
๓ ราย
รวมทั้งสิ้น
๘ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จํานวน ๘ ราย และ ให้
เสนอกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๓๑๐-๕๔ ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ

สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๓๑๐-๕๔ ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากได้ให้ค่าระดับคะแนนผิดพลาด ของ
นักศึกษาจํานวน ๒ ราย ดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒

รหัสประจําตัว
๐๕๕๗๐๓๐๘
๐๕๕๘๐๕๓๕

ชื่อ-สกุล
นายวงษรุจ ปาลวัฒน์
นายวศิน ฐิตินันท์

ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่
C+
B+
C+
B+

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๘

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณ าแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอขอแก้ ไ ขค่ า ระดั บ คะแนนรายวิ ช า
๔๓๖ ๓๑๐-๕๔ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักศึกษาจํานวน ๒ ราย
ตามรายละเอียดที่เสนอ ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอยกเลิกการเทียบรายวิชา

สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอยกเลิกการเทียบรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ๓ (๓-๐-๖) และ ๔๓๖ ๓๐๑ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design) ๓ (๓-๐-๖)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิดสอนรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis
and Design) สําหรับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๔๓๖ ๓๐๑ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System
Analysis and Design) สําหรับหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแยกเป็น ๒ กลุ่ม เป็นกรณีพเิ ศษ โดยไม่ตอ้ งยกเลิก
รายวิชา
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเปิดรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๔ การทํารายการวัสดุ
สารสนเทศเบื้องต้น

สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๔ การทํารายการวัสดุ
สารสนเทศเบือ้ งต้น ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี เป็น
อาจารย์ผู้สอน ในวันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๐ น.
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๔ การทํารายการวัสดุ
สารสนเทศเบือ้ งต้น ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ผู้สอนไม่รับค่าสอนเกินเกณฑ์
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓-๕๔
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ขอถอนเรื่อง –

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

หน้า ๙

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขชื่อรายวิชา

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอแก้ไขชื่อรายวิชา ๔๑๒ ๒๖๖ Masterpieces of English
Novels เป็น ๔๑๒ ๒๖๖ Masterpieces of British Novels
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขชื่อรายวิชา จาก ๔๑๒ ๒๖๖ Masterpieces of
English Novels เป็น ๔๑๒ ๒๖๖ Masterpieces of British Novels ได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรายงานผลค่าระดับคะแนนของนักศึกษา

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์รายงานผลการศึกษารายวิชา ๔๔๑ ๑๐๒ ภาษาจีน
เบื้องต้น ๒ ของนักศึกษาจํานวน ๒ ราย ดังนี้
ที่
๑
๒

รหัสประจําตัว
๐๕๖๐๐๐๓๗
๐๕๖๐๐๓๖๒

ชื่อ-สกุล
นายไกรสร รุ่งขจรกลิ่น
นางสาววีรญา ว่องพิกุล

ค่าระดับคะแนน
F
F

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการศึกษารายวิชา ๔๔๑ ๑๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒
ของ นายไกรสร รุ่ งขจรกลิ่ น รหั ส ประจํ าตั ว ๐๕๖๐๐๐๓๗ ได้ ค่ าระดั บ F และ นางสาววี ร ญา ว่ อ งพิ กุ ล
รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๓๖๒ ได้ค่าระดับ F และให้เสนอกองบริการการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

นายภูพริฐญ์ ภักดีบุตร ขอเปลี่ยนวิชาเอกโท
- ขอถอนเรื่อง -

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

ภาควิชาปรัชญา ขออนุมัตเิ ปิดรายวิชาเพิม่ เติมในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ขอถอนเรื่อง -

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การอนุมัติทนุ อุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิ จารณาโครงการวิจัยที่ ปรับ แก้ตามข้ อเสนอแนะของผู้ท รงคุณ วุฒิ เรื่อง
“การศึ ก ษาภาพสะท้ อ นวั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และโลกทั ศ น์ ในวรรณกรรมภาคตะวั น ตก” ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย ๒ ปี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์แก่
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ รวม ๕ เรื่อง
สรุปเรื่อง
ด้ วยบุ ค ลากรคณะอั กษรศาสตร์ป ระสงค์ขอรับ ทุ น สนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
รายละเอียด
1. บทความวิจยั เรือ่ ง วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ทีพ่ ูดโดยคนกัมพูชาที่มปี ระสบการณ์
ภาษาไทยแตกต่างกัน
เผยแพร่ใน วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3.
(ก.ย.-ธ.ค. 2560) : 2250 - 2269.
ผู้ขอรับทุน รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (ผู้เขียนร่วม)
2. บทความวิจยั เรือ่ ง กลวิธใี นการค้นหาคําศัพท์และปัญหาในการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น
ของผูเ้ รียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1
(ม.ค.-มิ.ย. 2561): 268-297.
ผู้ขอรับทุน อาจารย์หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์
3. บทความวิจยั เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครัง้ ที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 มิถุนายน 2561:
510-523.
ผู้ขอรับทุน อาจารย์หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์
4. บทความวิจยั เรื่อง ความเป็นอาหารอีสานของหมู่บ้านกูส่ ันตรัตน์กับบริบททาง
ธรรมชาติและสังคม
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครัง้ ที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 มิถุนายน 2561:
581-597.
ผู้ขอรับทุน อาจารย์นาตยา อยู่คง
5. บทความวิชาการ เรื่อง การทําปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา
เผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครัง้ ที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 มิถุนายน 2561:
451-458 .
ผู้ขอรับทุน
อาจารย์พิพฒ
ั น์ สุยะ
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
ข้อ 4.1.3 (2) และ 4.1.5
3,000 บาท
(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

ข้อ 4.1.3 (2)
6,000 บาท
(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

ข้อ 4.1.3 (5)
2,000 บาท
(ระดับชาติ)

ข้อ 4.1.3 (5)
2,000 บาท
(ระดับชาติ)

ข้อ 4.1.3 (5)
2,000 บาท
(ระดับชาติ)
15,000 บาท
(หนึง่ หมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๑

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๕ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สรุปเรื่อง
อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว อาจารย์ประจําภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์จะลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Natural Resources Management ณ Asian Institute of Technology ประเทศไทย
ด้วยทุน RTG Fellowship และ AIT Fellowship Scheme ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๔ มีกําหนด ๓ ปี ๔ เดือน ๑๗ วัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว ลาศึกษาต่อระดับ
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช า Natural Resources Management ณ Asian Institute of Technology ได้ แ ละให้
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป เนื่องจากอาจารย์กมลพร อุปการแก้ว ยังปฏิบัติงานไม่ครบเวลาที่ระเบียบลาศึกษาต่อ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด คือ ๑ ปี
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ รายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์
เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕
สรุปเรื่อง
คณะอักษรศาสตร์ ดําเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาอักษร
ศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว มีจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
กลุ่มภาษา
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาเวียดนาม
รวมทั้งสิน้

จํานวนรับเข้าศึกษา (คน)
๕
๕
๕
๒๐
๓๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

จํานวนผูผ้ ่านการคัดเลือก (คน)
๕
๕
๕
๖
๒๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๒

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษา
อักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕ ตามรายละเอียดที่
เสนอ และให้แจ้งกองบริการการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ รายงานผลการติดตามแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
และแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริการ
วิ ช าการและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ คณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามแผนบริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ สรุปรายชื่อคณาจารย์ เทียบเคียงสาขาวิชาที่ตนเองดํารงตําแหน่งกับสาขาวิชาที่
ก.พ.อ. กําหนด และเสนออนุสาขาวิชาที่ไม่อยู่ในบัญชีกลุ่มสาขาวิชาตามที่
คณาจารย์เสนอขอ
สรุปเรื่อง
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กําหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ต้อง
ระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ คณะฯ ได้สรุปรายชื่อคณาจารย์ เทียบเคียงสาขาวิชาที่ตนเองดํารง
ตําแหน่งกับสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กําหนด และเสนออนุสาขาวิชาที่ไม่อยู่ในบัญชีกลุ่มสาขาวิชาตามที่คณาจารย์เสนอ
ขอ จํานวน ๓๘ ราย แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. คณาจารย์ที่ขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งกับสาขาวิชาตามที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน
๓๕ ราย
๒. คณาจารย์ที่ขอเทียบสาขาวิชาต่างจากสาขาวิชาเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง จํานวน ๒ ราย
๓. คณาจารย์ที่ขอกําหนดสาขาวิชาใหม่ เนื่องจากสาขาวิชาไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชาที่
ก.พ.อ. กําหนด จํานวน 1 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๓

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่คณาจารย์ดํารงตําแหน่งกับ
สาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กําหนด และเสนออนุสาขาวิชาที่ไม่อยู่ในบัญชีกลุ่มสาขาวิชาตามที่คณาจารย์เสนอขอ จํานวน
๓๘ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ นักศึกษาจาก University of Pennsylvania ขอเก็บข้อมูลทําวิจัย
สรุปเรื่อง
หั ว หน้ า ภาควิ ช าภาษาไทยแจ้ งว่ า Mr. Paul Lewis Mcbrain นั ก ศึ ก ษาจาก University of
Pennsylvania ขอเข้ า มาเก็ บ ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การทํ า วิ จั ย เรื่ อ ง “Wandering Crow : Sunthorn Phu and
Buddhist Travel Literature” ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์
ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ Mr. Paul Lewis Mcbrain เข้ามาเก็บข้อมูลสําหรับ
การทําวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐ
กุล เป็ นอาจารย์ที่ ปรึก ษา และให้ คณะฯ ออกเอกสารรับรองการเข้ามาเก็บข้อมูลวิจัยให้แก่ Mr. Paul Lewis
Mcbrain ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาคณะอักษร
ศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว จํานวน ๗ คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้ว ของนักศึกษาจํานวน ๗ คน ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แจ้งกองบริการการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน รายงานความก้าวหน้าในการลา
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๔
สรุปเรื่อง
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้รับอนุญาตให้ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
สาขาวิชาปรัชญา เพื่อเขียนตําราสําหรับการเรียนการสอน รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย มี
กําหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้รายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๔ โดยได้ดําเนินการเขียน
ตํารา รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย จํานวน ๑ บท ดังนี้
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หน้า ๑๔

บทที่ ๑๐ พระพุทธปฏิมา จากองค์ประธานของเรื่องเล่าถึงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
๑. ความนํา
๒. พระพุทธรูปในบริบททางประวัติศาสตร์
๒.๑ รูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ในเรื่องเล่าพุทธประวัติยุคแรก
๒.๒ กําเนิดพระพุทธรูปในประเทศไทย
๓. พระพุทธรูปปางต่าง ๆ กับความหมายและคุณค่าในวัฒนธรรมไทย
๓.๑ จากองค์ประธานของเรื่องเล่าสู่พระประธานของวัด
๓.๒ ปริศนาธรรม การเมืองและอัตลักษณ์ไทยในองค์พระ
๓.๓ พระประจําวันเกิด พระพุทธรูปประจําพระองค์
๔. พระพุทธเจ้าผู้เหนือโลกกับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ผู้เชื่อมโยงกับโลก
๔.๑ พระประธานในวิหารและพระอุโบสถ
๔.๒ พระพุทธปฏิมา พุทธภาวะอันสากลหรือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
๕. พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้า
: พุทธทาสภิกขุกับภาพหินสลักพุทธประวัติที่ไร้พระพุทธเจ้า
๖. สรุ ป : รู ป เคารพพระพุ ท ธเจ้ า กั บ ความหมายอั น หลากหลายในวิ ถี ชี วิ ต ของ
ชาวพุทธ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ ขอแก้ไขเงื่อนไขการย้ายกลุ่มวิชาภาษาของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เอเชียศึกษา
สรุปเรื่อง
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสาขาวิชาเอเชียศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ มีมติ
เห็ นชอบให้ แก้ ไขเงื่อนไขการย้ายกลุ่ม วิชาภาษาของหลักสูตรอั กษรศาสตรบัณ ฑิ ตสาขาวิชาเอเชี ยศึ กษา โดย
เพิ่มเติมเงื่อนไขว่า “ในกรณีที่นักศึกษาได้ค่าระดับของวิชาภาษา F สามารถยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนกลุ่มภาษา
ในปีการศึกษาถัดไปได้ทันที”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแก้เงื่อนไขการย้ายกลุ่มวิชาภาษาของหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ตามรายละเอียดที่เสนอ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

