ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน 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
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
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

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑ อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวัน จัน ทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ (วาระลั บ) แล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ห น่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 ผศ.มุจรินทร์
อิทธิพงษ์

วิชำ

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

เป็นผู้เขียนบทละคร ออกแบบ และ ภำควิชำภำษำไทย
7-15 ก.ย.61 มหำวิทยำฮันกุก๊ ภำษำและ
กำกับดูแลกำรฝึกซ้อมกำรแสดงรำไทย มหำวิทยำฮันกุก๊ ภำษำและ
กิจกำรต่ำงประเทศ
และกำรแสดงละครเรื่อง “มโนรำห์
กิจกำรต่ำงประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหลี
เดินทำง” ในกำรเฉลิมฉลองในวำระครบ ร่วมกับสมำคมไทยศึกษำ
60 ปี แห่งกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ แห่งสำธำรณรัฐเกำหลี
ทำงกำรทูตอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำง
รำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐ
เกำหลี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.ดร.กณภัทร
รื่นภิรมย์
2 อ.ปวริส มินำ

วิชำ

ผู้เชิญ

JPN 304 ภำษำญี่ปุ่น 4 :
วรรณคดี
465 251 หลักวำทกำร

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิต
คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ระยะเวลำ

สถำนที่

21 ก.ย.-30 พ.ย.61
(วันศุกร์)
15 ส.ค.- 28 พ.ย.61
(วันพุธ)

คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิต
คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภำพ
2 อ.กัณฑ์อเนก จำรุรักษำ
3 อ.ธีรัช รำแพนเพชร
4 ผศ.ดร.บูลย์จีรำ ชิรเวทย์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์สำขำวิชำภำษำเยอรมันใน
ฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
คณะทำงำนสร้ำงแบบทดสอบสมิทธิภำพทำง
ภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยศิลปำกร STEP
(Silpakorn Test of English Proficiency)

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

5 อ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

กรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์สำขำวิชำสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษำ

สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติ 31 ส.ค.61
ศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล

ชื่อคณะกรรมกำร

8 ก.ย.61
14 ส.ค.61
เป็นต้นไป

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.กฤษณพงศ์
ทัศนบรรจง
2 อ.คมกฤช
อุ่ยเต็กเค่ง
3 อ.ดร.บำรมี
เขียววิชัย
4 ศ.พงษ์ศิลป์
อรุณรัตน์
5 ผศ.ดร.วรพร
ภู่พงศ์พันธุ์

6 อ.วีณำ วุฒิจำนงค์

เรื่อง

ผู้เชิญ

วิทยำกรค่ำยศิลปะ (ดนตรีและ โรงเรียนวัดจันทรำวำส
นำฏศิลป์)
(ศุขประสำรรำษฎร์)
จังหวัดเพชรบุรี
ฮินดู-พุทธ : ควำมไม่แตกต่ำง คณะมนุษยศำสตร์
ในควำมไม่เป็นพหุลกั ษณ์ของ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สังคมไทย
Language Analysis
คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กำรสร้ำงสรรค์ดนตรีใหม่ทำง วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
ดนตรี : กลวิธีและกระบวนกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
หลักฐำนกำรตีควำมและ
คณะมนุษยศำสตร์
ประวัติศำสตร์อยุธยำ และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุพเพสันนิวำส : ข้อมูลที่ควร นครสวรรค์
ทรำบเกี่ยวกับประวัติศำสตร์
อยุธยำ
วิทยำกรค่ำยอบรมกำรแต่งบท สถำบันสุนทรภู่
ร้อยกรอง
จังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลำ

สถำนที่

8 ก.ย.61

โรงเรียนวัดจันทรำวำส
(ศุขประสำรรำษฎร์)
จังหวัดเพชรบุรี
12 ก.ย.61 คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
7 ก.ย.61

คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
14 ก.ย.61 วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
มหำวิทยำลัยมหิดล
8 ก.ย.61 คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์
1 ก.ย.61

โรงเรียนถำวรำนุกูล
จังหวัดสมุทรสงครำม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.Marion Simone
Claudie BELLEY
2 อ.Sylvain GOUGEON
3 อ.จิรำวรรณ เกียรติโพธำ
4 อ.ภำณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง
๕ อ.ดร.รัชฎำพร ฤทธิจันทร์
๖ นำยกฤษดำ
ไพรวรรณ์

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลำ

ค่ำใช้
จ่ำย

สถำนที่

สถำนเอกอัครรำชทูต
14-15
ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก.ย.61
และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
ประชุมคณะกรรมกำร ปขมท. ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร 7-9 ก.ย.61
สมัยสำมัญ ครั้งที่ 86 (5/2561) พนักงำนและลูกจ้ำง
ในฐำนะรองประธำนสภำ
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
คณำจำรย์และพนักงำน คนที่ 2 ไทย (ปขมท.)
๗ อ.ดร.จุฑำรัตน์ ช่ำงทอง ชนะทำงธุรกิจด้วยกำรมีสำรสนเทศ คณะมนุษยศำสตร์
15 ก.ย.61
๘ อ.ดร.ปัญญำ จันทโคต และควำมรู้ที่เหนือกว่ำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

สมำคมฝรั่งเศส
กรุงเทพฯ

ไม่เบิก

กระบี่รีสอร์ท
จังหวัดกระบี่

ไม่เบิก

โรงแรมอวำนี
ขอนแก่น

ไม่เบิก

๙ อ.ดร.นันทวัลย์
สุนทรภำระสถิตย์

ประชุมกำรประกวดสุนทรพจน์ สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์ 1 ก.ย.61
อุดมศึกษำเฉลิมพระบรมรำชจักรี มหำวิทยำลัย ในพระบรม
วงศ์ ประจำปี 2561
รำชูปถัมภ์
๑๐ อ.ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
11 ก.ย.61
1๑ อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
โครงกำรภูมิศำสตร์โอลิมปิก
วิชำกำรและพัฒนำ
ภูมิโคกรักษ์
ระหว่ำงประเทศ ประจำปี 2561 มำตรฐำนวิทยำศำสตร์
1๒ ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ศึกษำ

สมำคมนิสิตเก่ำ
ไม่เบิก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
คณะวิทยำศำสตร์
ไม่เบิก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1๓ ผศ.ดร.วรำงคณำ
นิพัทธ์สุขกิจ

โรงแรมไมด้ำแกรนด์
ไม่เบิก
โฮเทล ทวำรวดี นครปฐม

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรสอบ
วัดระดับควำมรู้ภำษำฝรั่งเศส
DELF Sclolaire ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ

ประชุมวิชำกำรเครือข่ำยสห
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 10 ก.ย.61
วิทยำกำรแห่งรำชบัณฑิตยสภำ
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
(ภำคกลำง) ครั้งที่ 4 เรื่อง
"ธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ"
1๔ รศ.สุวัฒนำ เลี่ยมประวัติ วัฒนธรรมกำรทูตสำธำรณะ : ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร 3 ก.ย.61
มุมมองจำกอำเซี่ยน-อินเดีย
(องค์กำรมหำชน)

ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร ไม่เบิก
(องค์กำรมหำชน)

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.นำตยำ อยู่คง

2 อ.ดร.บำรมี
เขียววิชัย

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ

สถำนที่

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร จำนวน 2 เรื่อง

โครงกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 20 ก.ค.เวทีวิจัยมนุษยศำสตร์ไทย ครั้งที่ 12
6 ก.ย.61
หัวข้อ "อยู่ด้วยกัน : โลกเทคโนโลยี ควำม
เหลื่อมล้ำ และควำมเป็นอื่น"

-

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร

วำรสำรวิชำกำร Veridian
E-Journal มหำวิทยำลัยศิลปำกร

-

6-27 ส.ค.61

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
3 ผศ.ดร.บูลย์จีรำ
ชิรเวทย์

4 ผศ.มุจรินทร์
อิทธิพงษ์
5 อ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ

สถำนที่

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร จำนวน 2 เรื่อง
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร จำนวน 2 เรื่อง
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร จำนวน 2 เรื่อง

วำรสำรมหำวิทยำลัยคริสเตียน

6-27 ส.ค.61

-

AERJ Net Journal

7-25 ส.ค.61

-

17 ส.ค.7 ก.ย.61
30 ส.ค.20 ก.ย.61
โครงกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 20 ก.ค.เวทีวิจัยมนุษยศำสตร์ไทย ครั้งที่ 12
6 ก.ย.61

-

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร

วำรสำรเอเชียปริทัศน์
สถำบันเอเชียศึกษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วำรสำรวิชำกำร Veridian
E-Journal มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วำรสำรวิชำกำร Veridian
E-Journal มหำวิทยำลัยศิลปำกร
หัวข้อ
"อยู่ด้วยกัน : โลกเทคโนโลยี
ควำมเหลื่อมล้ำ และควำมเป็นอื่น"

27 ส.ค.7 ก.ย.61

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการคานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรสาหรับใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

ผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย ได้มาตรฐานที่สมควรกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจึงมีมติ
อนุมัติให้อาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๖

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๔

รายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (กบม.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งเรื่อง การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๘)

สรุปเรื่อง
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรกาหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๘) จานวน ๓ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จานวน ๓ ราย และ ให้
เสนอกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอรับเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด/แข่งขัน

สรุปเรื่อง
ภาควิช าภาษาเยอรมั น แจ้ งว่ า มี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าเอกภาษาเยอรมั น ได้ รั บ รางวัล จากการ
ประกวดและแข่งขัน ทักษะภาษาเยอรมัน เพื่อการสื่อสารระดับประเทศ หั วข้อ “Wie Deutsch mein/ unser
Leben verandert hat – ภาษาเยอรมันเปลี่ยนชีวิตฉันอย่างไร” จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการสอนภาษาเยอรมัน สพม. เขต ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศูนย์เครือข่ายภาษาเยอรมันฯ
ทุกภูมิภาค และสถาบันเกอเธ่แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียด
๑. นางสาวมลวรรณ สุภานุกานนท์ รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๑๕๔ และ
นางสาวพิมพ์ชนก สุขเอม รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๒๕๕
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
(Deutschland Quiz)
๒. นางสาวสุธิดา เอี่ยมนาคะ รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๓๗๙
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ การแข่ ง ขั น เขี ย นเรี ย งความ (Aufsatz
schreiben)
๓. นางสาวพุทธมาพร พูลเพิ่ม รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๒๖๔
รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ (Malwettbewerb)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หน้า ๗

เงินรางวัล
๒,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบให้ ส นับสนุนเงินรางวัลสมทบให้ แก่ นักศึกษาสาขา
วิช าเอกภาษาเยอรมัน ทั้ ง ๓ รายการ รวมเป็น เงินทั้ งสิ้ น ๕,๐๐๐ บาท (ห้ าพั นบาทถ้ว น) ตามหลั กเกณฑ์ ใน
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่
นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ได้กาหนดให้คณะฯ ดาเนินการเสนอรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่มกับคณะ
กรรมการฯ
ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจำรณำ
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ เสนอรายชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว มการสนทนากลุ่ ม กั บ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ดังนี้
๑. คณบดี
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
๒. สายวิชาการ
๒.๑ กรรมการในคณะกรรมการประจาคณะฯ (๑) อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
(๒) อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๒.๒ บุคลากรสายวิชาการ
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
(๒) อาจารย์ ดร.นันทวรรณ สุนทรภาระสถิตย์
(๓) อาจารย์ ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓. สายสนับสนุน
๓.๑ เลขานุการคณะ
๓.๒ บุคลากรสายสนับสนุน

ระเบียบวาระที่ ๔.๔
สรุปเรื่อง

หน้า ๘

(๑) นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
(๑) นางพัชรินทร์ แสงทอง
(๒) นายนันทิช แก้วมุณี
(๓) นายภูมิ พึ่งพระ

บุคลากรสายวิชาการขอรับการสนับสนุนการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน ๙ คน

บุคลากรสายวิชาการขอรับการสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๙ ราย ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
ทุนส่วนตัว จานวน ๓๓,๖๕๐ บาท
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
ทุนส่วนตัว จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. อาจารย์ปวริส มินา
ทุนส่วนตัว จานวน ๓๑,๐๐๐ บาท
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย
ทุนส่วนตัว จานวน ๒๓,๐๐๐ บาท
๕. อาจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ
ทุนส่วนตัว จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. อาจารย์ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
ทุนส่วนตัว จานวน ๑๐๓,๘๕๐ บาท
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ทุนส่วนตัว จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
ทุนส่วนตัว จานวน ๕๘,๐๐๐ บาท
๙. อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสบางส่วน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากร รายที่
๑ – ๘ ตามรายละเอียดที่เสนอ สาหรับรายอาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย เห็นชอบให้อนุมัติทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
รายเดือน ประจาปีการศึกษา ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ (๑ ปีการศึกษา) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

อาจารย์จันทิรา เกิดคา ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

สรุปเรื่อง
อาจารย์จันทิรา เกิดคา อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอ
ผลงานทางวิช าการ เรื่อง Enhancing First-Year Arts Students’ English Vocabulary Ability with Online
Learning Media ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประสงค์จะ
ขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
เป็นเงิน ๓๙,๓๙๐.๐๐ บาท
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
(เหมาจ่ายไม่เกิน)
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก
เป็นเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ในต่างประเทศ/สถานที่นาเสนอผลงาน
๔. ค่าลงทะเบียน (๓๗๐ ยูโร x ๓๘.๓๔ บาท)
เป็นเงิน ๑๔,๑๘๕.๘๐ บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ค่าที่พัก ๓ คืน
ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๒,๑๐๐ บาท)
ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

๑๑,๑๗๙.๙๔
๖,๓๐๐.๐๐
๗๙๗.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๒,๒๘๐.๐๐

หน้า ๙

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น
๗๗,๘๓๒.๗๔ บาท
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนาเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์จันทิรา เกิดคา จากเงินรายได้ของคณะฯ เป็นเงิน ๔๗,๘๓๒.๗๔ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพัน
แปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

อาจารย์พัชรศร น้อยพันธ์ ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

สรุปเรื่อง
อาจารย์ พัชรศร น้อยพันธ์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับให้ เข้าร่วม
เสนอผลงานทางวิช าการ เรื่ อ ง Empowering Self-Learning Using Online Resources : A Case Study of
Thai Students’ English Listening Skills ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
เป็นเงิน ๓๙,๓๙๐.๐๐ บาท
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
(เหมาจ่ายไม่เกิน)
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก
เป็นเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ในต่างประเทศ/สถานที่นาเสนอผลงาน
๔. ค่าลงทะเบียน (๓๗๐ ยูโร x ๓๘.๓๔ บาท)
เป็นเงิน ๑๔,๑๘๕.๘๐ บาท
๕. ค่าที่พัก ๓ คืน
เป็นเงิน ๑๑,๑๗๙.๙๔ บาท
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๒,๑๐๐ บาท)
เป็นเงิน ๖,๓๐๐.๐๐ บาท
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
เป็นเงิน
๗๙๗.๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)
เป็นเงิน ๒,๒๘๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๗๗,๘๓๒.๗๔ บาท
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนาเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์พัชรศร น้อยพันธ์ จากเงินรายได้ของคณะฯ เป็นเงิน ๔๗,๘๓๒.๗๔ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพัน
แปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

สรุปเรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับ
ให้ เข้ า ร่ ว มเสนอผลงานทางวิ ช าการ เรื่ อ ง Open Educational Resources in Enhancing Thai University
Students English Language Learning ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ระหว่างวั นที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
เป็นเงิน ๓๙,๓๙๐.๐๐ บาท
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
(เหมาจ่ายไม่เกิน)
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก
เป็นเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ในต่างประเทศ/สถานที่นาเสนอผลงาน
๔. ค่าลงทะเบียน (๓๗๐ ยูโร x ๓๘.๓๔ บาท)
เป็นเงิน ๑๔,๑๘๕.๘๐ บาท
๕. ค่าที่พัก ๓ คืน
เป็นเงิน ๑๑,๑๗๙.๙๔ บาท
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๓,๑๐๐ บาท)
เป็นเงิน ๙,๓๐๐.๐๐ บาท
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
เป็นเงิน
๗๙๗.๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)
เป็นเงิน ๒,๒๘๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๘๐,๘๓๒.๗๔ บาท
(แปดหมื่นแปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนาเสนอแล้ว มีมติให้สนั บสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม จากเงินรายได้ของคณะฯ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

ข้อมูลกรอบอัตราว่าง

สรุปเรื่อง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๖๑ แจ้งว่า กรอบอัตราว่างระหว่างปีทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย เช่น ว่างจากกรณีตาย
ลาออก เป็นต้น ไม่รวมถึงกรอบอัตราว่างจากการเกษียณอายุ คณะฯ สามารถใช้กรอบอัตราว่างดังกล่าวสรรหา
บุคคลมาทดแทน โดยต้องดาเนิน การให้แล้ วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่กรอบอัตราดังกล่าวว่างลง ทั้งนี้ งาน
บริหารและธุรการได้จัดทาข้อมูลกรอบอัตราว่างของคณะอักษรศาสตร์ขึ้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๑

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดสรรกรอบอัตราว่างของคณะอักษรศาสตร์ที่ยังมิได้
จัดสรรให้ภาควิชา จานวน ๒ อัตรา ให้แก่ภาควิชาสังคมศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา จานวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราว่างที่จัดสรรให้แก่หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ให้บรรจุไว้กับภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งไปพลางก่อน โดยกาหนดภาระงานเกี่ยวกับหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษาของตาแหน่งดังกล่าวให้ชัดเจน
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

อาจารย์นาตยา อยู่คง ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

สรุปเรื่อง
อาจารย์นาตยา อยู่คง อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการ เรื่ อ ง Kusantarat Village Culture : Taste of Isaan food ณ Hankuk University of
Foreign Studies (HUFS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับ
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
เป็นเงิน ๑๗,๙๒๕.๐๐ บาท
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
(เหมาจ่ายไม่เกิน)
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก
เป็นเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ในต่างประเทศ/สถานที่นาเสนอผลงาน
๔. ค่าลงทะเบียน (๕๐,๐๐๐ วอน)
เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าที่พัก (๓ คืน x ๓,๓๕๔ บาท)
เป็นเงิน ๑๐,๐๖๒.๐๐ บาท
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๒,๑๐๐ บาท)
เป็นเงิน ๖,๓๐๐.๐๐ บาท
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
เป็นเงิน
๖๕๐.๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
เป็นเงิน
๐.๐๐ บาท
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)
เป็นเงิน
๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๔๓,๙๓๗.๐๐ บาท
(สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนาเสนอแล้ว มีมติให้สนั บสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์นาตยา อยู่คง จากเงินรายได้ของคณะฯ เป็นเงิน ๔๓,๒๘๗.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพัน
สองร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถเบิกค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
สรุปเรื่อง
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการ เรื่ อ ง Ganesha and Thai Society: Roles and Changes ณ Hankuk University of
Foreign Studies (HUFS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับ
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ
(เหมาจ่ายไม่เกิน)
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก
ในต่างประเทศ/สถานที่นาเสนอผลงาน
๔. ค่าลงทะเบียน (๕๐,๐๐๐ วอน)
๕. ค่าที่พัก (๓ คืน x ๓,๓๕๔ บาท)
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๒,๑๐๐ บาท)
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)

เป็นเงิน ๑๗,๙๒๕.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน

๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๐๖๒.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๖,๓๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน
๖๕๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน
๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน
๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น
๔๓,๙๓๗.๐๐ บาท
(สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนาเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง จากเงินรายได้ของคณะฯ เป็นเงิน ๔๓,๒๘๗.๐๐ บาท (สี่หมื่น
สามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถเบิกค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในต่างประเทศ
สรุปเรื่อง
อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ อาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงาน
ท างวิ ช าก าร เรื่ อ ง Notions of Science and Technology in Thai Society : Philosophical Critique
ณ Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม
๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ
(เหมาจ่ายไม่เกิน)

เป็นเงิน ๑๗,๙๒๕.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก
ในต่างประเทศ/สถานที่นาเสนอผลงาน
๔. ค่าลงทะเบียน (๕,๐๐๐ วอน)
๕. ค่าที่พัก (๓ คืน x ๓,๓๕๔ บาท)
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๒,๑๐๐ บาท)
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)

เป็นเงิน

หน้า ๑๓

๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๐๖๒.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๖,๓๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน
๖๕๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน
๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน
๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น
๔๓,๙๓๗.๐๐ บาท
(สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนาเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ จากเงินรายได้ของคณะฯ เป็นเงิน ๔๓,๒๘๗.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพัน
สองร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถเบิกค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ วงเงินจัดสรรของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ภาควิชา
หมวดวิชา ได้ใช้เป็นข้อมูลการจัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๔

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
และให้ภาควิชานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
งานบริการการศึกษา ได้จัดทาข้อมูลเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และ รอบที่ ๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และ รอบที่ ๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริการ
การศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

ปฏิทินการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจาในคณะ แทนตาแหน่งที่ว่างลง

สรุปเรื่อง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ป ระจาในคณะ แทนตาแหน่ งที่ว่างลง ได้จัดทาปฏิทินการดาเนินการสรรหาผู้ส มควรดารงตาแหน่ง
กรรมการประจาคณะฯ ดังนี้
วันที่ ๒๐ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจาในคณะ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ณ สานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ ๕ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจาในคณะ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ สานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๕

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็ นชอบปฏิทินการดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการประจ าคณะอั ก ษรศาสตร์ ประเภทผู้ แ ทนคณาจารย์ ป ระจ าในคณะ แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งลง
ตามรายละเอียดที่เสนอ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
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ผู้จดรายงานการประชุม

