ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน 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

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
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
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
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์อันนา คือเบล
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวัน จัน ทร์ที่ ๒๙ ตุล าคม ๒๕๖๑ (วาระลั บ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.จันทิรา เกิดคา

วิชำ

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและ
นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
“Enhancing First-Year Arts
Students’ English Vocabulary
Ability with Online Learning
Media”
2 ศ.ดร.บุษบา
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและ The International Conference 8-9 พ.ย.61 เมืองฟลอเรนซ์
กนกศิลปธรรม นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
Innovation in Language
ประเทศอิตาลี
“Open Educational Resources in Learning, Florence Italy
Enhancing Thai University
Student's English Language
Learning”
3 อ.พัชรศร น้อยพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและ
นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
“Empowering Self-Learning Using
Online Resources: A Case Study
of the Development of Thai
Students’ English Listening Skills”

อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.ดร.โกสินทร์
ปัญญาอธิสิน
2 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา

วิชำ
2725716 ภาษาศาสตร์สังคม
สาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยบรรยายเรื่อง "Socio-Cultural
Study in Language Teaching"
01301591 เทคนิควิจัยทางการ
จัดการลุ่มนาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
โดยบรรยายเรื่อง "เทคนิควิจัย
ทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน"
516400 จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

คณะครุศาสตร์
2 พ.ย.61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวนศาสตร์
5 พ.ย.61
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 ผศ.บุญส่ง
คณะวิทยาศาสตร์
30 ต.ค.61
ชัยสิงห์กานานนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จน.335 ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย คณะศิลปศาสตร์
4 อ.ดร.พิภู บุษบก
19 ต.ค.61
โดยบรรยายเรื่อง "พัฒนาการของกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของ
ประเทศไทย"
5 รศ.สุวัฒนา
ท.633 ภาษาไทถิ่น
คณะศิลปศาสตร์
31 ต.ค.61
เลี่ยมประวัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน้า ๔

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.กณภัทร
รื่นภิรมย์
2 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
3 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมกำร

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "ภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อ คณะอักษรศาสตร์
6 พ.ย.61
เกี่ยวกับพุทธศาสนาของญี่ปุ่นในอุจิฌูอิโมะโนะงะตะริ"
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการแปล
คณะมนุษยศาสตร์
8 พ.ย.61
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานผลการวิจัย ที่ได้รับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
16 ต.ค.ทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
30 พ.ย.61
ธรรมาธิราช

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.โกสินทร์
ปัญญาอธิสิน

เรื่อง
Socio-cultural Study in
Language Teaching

ผู้เชิญ

English as an International
Language Program,
Chulalongkorn University
2 อ.ดร.ปัทมา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารศิลปกรรมบูรพา
ฑีฆประเสริฐกุล
วิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อ.ดร.สุนทรี
- ภาษากับศาสนา : ศรัทธา
คณะศิลปศาสตร์
โชติดิลก
ความเชื่อ การครอบงาสังคมไทย มหาวิทยาลัยรังสิต
ในปัจจุบัน
- วิทยากรบรรยายและพานาชม คณะศิลปศาสตร์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มหาวิทยาลัยรังสิต
ราชวรมหาวิหาร ให้แก่นักศึกษา
ชาวจีนจาก Yunnan
University of Finance and
Economics
4 ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย คณะอักษรศาสตร์
บทบาทของเกษตรกรรมและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรมต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลำ

สถำนที่

1 พ.ย.61 Chulalongkorn
University
17 ต.ค.- 16 พ.ย.61
1 พ.ย.61 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
27 ต.ค.61 วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพฯ
5 พ.ย.61 คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน้า ๕

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
ที่
1 ผศ.กานดาวัลย์
หลักสูตรการวัดประเมิน
คุณานนท์วิทยา
ผลการเรียนรู้และทักษะ
2 อ.ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
3 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์
Interactive Session Make
จันทร์ลุน
More of Your Metadata
4 อ.รุ่งธิวา ขลิบเงิน
5 ผศ.เลิศชัย
วาสนานิกรกุลชัย
6 อ.สกนธ์ ม่วงสุน
7 ศ.ดร.บุษบา
ประชุมคณะกรรมการ Local
กนกศิลปธรรม
Board for Thailand
8 ผศ.บุหลัน
การต่อยอด OER สู่ GLAM
กุลวิจิตร
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9 อ.ดร.วิมลรัตน์
วศินนิติวงศ์

ผู้จัด
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลำ

ค่ำใช้
จ่ำย

สถำนที่

29 ต.ค.61 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

คณะอักษรศาสตร์
2 พ.ย.61 คณะอักษรศาสตร์
ไม่เบิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ดัชนีอ้างอิง
31 ต.ค.61 โรงแรม The Anantara ไม่เบิก
วารสารไทย (TCI)
Riverside Bangkok
สานักงานพัฒนา
1-2 พ.ย.61 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ไม่เบิก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
ประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์
5 พ.ย.61 คณะศิลปศาสตร์
ไม่เบิก
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ธุ
ร
กิ
จ
บั
ณ
ฑิ
ต
ย์
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.ปัทมา
ฑีฆประเสริฐกุล
2 อ.ดร.สิริชญา คอนกรีต
3 อ.ดร.สุนทรี โชติดิลก

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารศิลปกรรมบูรพา
วิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลเพือ่ การทา คณะมนุษยศาสตร์
วิจัยเรื่อง "กลวิธีทางภาษาและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มุมมองความรักในนวนิยายรักของ
ศิลปินแห่งชาติ"
4 ผศ.ดร.สุมาลี ลิมประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารมนุษยศาสตร์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 ต.ค.16 พ.ย.61
28 ก.ย.24 ต.ค.61

-

10 ต.ค.9 พ.ย.61

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

สถำนที่

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

หน้า ๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ของอาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รายงานผลการเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิ ช าการ เรื่ อ ง 3D Laser Scanning in The Renovation of Watpasatharuam, Nakhon
Ratchasima, Thailand ณ Ranaissance Hotel, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวัน ที่ ๑๔ – ๑๙
ตุลาคม ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิด
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสาหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๑
(ถอนเรื่อง)

ระเบียบวาระที่ ๒.๔

ผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์ อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๑ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์ ได้มาตรฐานที่สมควรกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจึงมีมติ
อนุมัติให้อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน้า ๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

(ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
รองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ย ได้ เสนอ (ร่า ง) ประกาศกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย นวัต กรรมและการ
สร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภูมิศาสตร์ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
จากเดิมปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุม ฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ป รับ แผนการเปิ ด หลั ก สู ต รปรัช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

ภาควิชาปรัชญา รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

สรุปเรื่อง
ภาควิชาปรัชญารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานภาควิชา
ปรัชญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

หน้า ๘

การเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ

สรุปเรื่อง
งานบริการการศึกษา ได้กาหนดให้ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาเนิ นการเลื อก
วิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ ภายในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ภาควิชาภาษาอังกฤษส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิชาเอก-โท ภาษาอังกฤษ เพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบ
ก่อนเปิดระบบ
วันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะฯ เปิดระบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เลือกสาขาวิชาเอก-โท
ทางเว็บไซต์ของคณะฯ (www.arts.su.ac.th)
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความจานงเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท
ให้ภาควิชา เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ภาควิชา ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท
ให้งานบริการการศึกษา ภายในเวลา ๙.๐๐ น. เพื่อทาการตรวจสอบ
และประมวลผล-สรุปรายชื่อนักศึกษาตามวิชาเอกและวิชาโท
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ส่งเอกสารให้กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อทาการบันทึกข้อมูลการเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท ในฐานข้อมูล
ประวัตินักศึกษา
วันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
www.reg.su.ac.th
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกาหนดการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักศึกษาชั้นปีที่
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน รายงานความก้าวหน้าในการลา
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งสุดท้าย

สรุปเรื่อง
ตามที่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุ ญ หนุ น ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ล าเพิ่ ม พู น ความรู้ท าง
วิชาการ สาขาวิชาปรัชญา เพื่อเขียนตารา รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย มีกาหนดระยะเวลา
๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
ได้รายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการครั้งสุดท้าย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

หน้า ๙

ภาควิชาปรัชญา ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมให้แก่นักศึกษา

สรุปเรื่อง
ภาควิชาปรัชญาประสงค์ขอให้คณะฯ สนับสนุนงบประมาณให้แก่นายชานน วุฒิเบญจพลชัย
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๖๘๓ เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางสาหรับเข้าร่วมโครงการ Bangkok
International Performing Arts Meeting (Bipam) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒,๕๘๐ บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางสาหรับเข้า
ร่ว มโครงการ Bangkok International Performing Arts Meeting (Bipam) ให้ แก่นายชานน วุฒิ เบญจพลชัย
รหั ส ประจ าตัว ๐๕๖๑๐๖๘๓ เป็ น เงิน ๒,๕๘๐ บาท (สองพั นห้ าร้อยแปดสิ บบาทถ้วน) โดยเบิ กจ่ายจากเงิน
สวัสดิการนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

งานวันรวมน้าใจในอักษร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
คณะฯ ประสงค์ จั ด โครงการวั น รวมน้ าใจในอั ก ษร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวั น พุ ธ ที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์
และขออนุ มั ติงบประมาณจากเงิน กองทุ น ส่ งเสริม และพั ฒ นาคณะอั กษรศาสตร์ เป็ น เงิน ๘๕,๐๐๐ บาท
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดโครงการวันรวมน้าใจในอักษร ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอและอนุมัติงบประมาณจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

มหาวิทยาลัย Shanghai ขอทาความร่วมมือทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
รองคณบดี ฝ่ ายวิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละบริ ก ารวิ ช าการแจ้ งว่ า มหาวิ ท ยาลั ย Shanghai ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์ขอทาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ได้จัดทา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการจัดทา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย Shanghai ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
รายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

หน้า ๑๐

การมอบค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แก่คณะอักษรศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการของคณะอักษรศาสตร์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายให้แก่หน่วยงาน
ภายในคณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการมอบค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานภายใน
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ที่ได้รับรางวัล
และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไตรมาสที่ ๔)
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ศิล ปากรขอให้ คณะฯ พิ จารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณ สมบัติตามหลั กเกณฑ์
การเข้ารับ เกียรติบั ตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไตรมาสที่ ๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล
ระดับนานาชาติ (ไตรมาสที่ ๔) และเสนอต่องานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ การนาเสนอโครงการ “Fresh Me ปันความสุข ปลุกแรงบันดาลใจ”
สรุปเรื่อง
บริษัท เฟรช มี จากัด นาเสนอโครงการ “Fresh Me ปันความสุข ปลุกแรงบันดาลใจ” และ
ขอความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อตั้งร้านจาหน่ายเครื่องดื่มชานมไข่มุกภายใต้แบรนด์ Fresh Me
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แจ้งบริษัท เฟรช มี จากัด ว่าหากมีความประสงค์จะ
เข้าดาเนินกิจการจาหน่ายอาหารกับทางคณะอักษรศาสตร์ให้ยื่นความจานงตามวิธีการปกติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอน
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอรับทุน
สนั บสนุน การจัดทาเอกสารคาสอนรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๘ วัฒ นธรรมดนตรีอาเซียน และได้เสนอโครงการจัดทา
เอกสารคาสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทาเอกสารคาสอนเป็นไปตามแผนปฏิ บัติงานของ
ภาควิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการจั ด ท าเอกสารค าสอนรายวิ ช า ๐๘๓ ๑๐๘
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน และให้ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ประเมินรายงานความเป็นผู้นาและคุณลักษณะส่วนบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
คณบดีได้จัดทารายงานความเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่
ส่งผลสาเร็จในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประจาคณะอักษรศาสตร์ต้องพิจารณาประเมินคะแนนจากรายงานฯ ดังกล่าว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประเมินคะแนนรายงานความเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน
ส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลสาเร็จในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คะแนน
ประเมิน ๓.๕๘ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๖๗
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
มหาวิท ยาลั ย กาหนดให้ คณะกรรมการประจ าคณะอัก ษรศาสตร์จัด ท ารายงานแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดทารายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง/ประเด็นที่มีความสาคัญ ความจาเป็น
เร่งด่วน

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา/ความก้าวหน้า/
ความสาเร็จในการดาเนินการ

เรื่องที่ ๑ การกาหนดแผนงานระยะยาวของ
คณะอักษรศาสตร์ในระยะ ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี

๑. กาหนดมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรหาทุนสนับสนุนการวิจัย การ
บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก
๒. ให้ภาควิชาร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนด
มาตรการหรือโครงการที่ดาเนินการ
ร่วมกัน
๑. จัดทาเอกสารชี้แจงระเบียบ อานาจหน้าที่
ในการพิจารณาเรื่อง กฎ ระเบียบ ของ
คณบดี และของคณะกรรมการประจา
คณะอักษรศาสตร์
๑. นาเสนอข้อหารือกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
อัตรากาลัง โดยเฉพาะกรณีบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ แต่ตาแหน่งไม่
กลับคืนสู่ส่วนงานเดินแต่กลับคืนสู่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ทาให้การ
บริหารอัตรากาลังของส่วนงานไม่มี
ประสิทธิภาพ
๒. กาหนดแนวทางการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจา
๓. หารือกับมหาวิทยาลัยเรื่องการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ
๑. คณะฯ ควรพัฒนาหลักสูตรทั้งที่เป็นแบบ
แบบศาสตร์บริสุทธิ์ และ แบบศาสตร์
ประยุกต์หรือแบบบูรณาการ
๒. นาเสนอผลงานทางวิชาการของคณะ
อักษรศาสตร์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง
ๆ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผลงานเข้าถึง
ประชาชนให้มากขึ้น
๓. ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม/งานวิจัยเชิง
ประยุกต์ระหว่างศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
๑. จัดการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบ AUN-QA และ EdPEx

เรื่องที่ ๒ การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
หรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา/
กาหนดระเบียบข้อบังคับ
เรื่องที่ ๓ อัตรากาลังและความก้าวหน้าของ
บุคลากร

เรื่องที่ ๔ สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ถูกลดความสาคัญ

เรื่องที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษา

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

หน้า ๑๒

ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กาหนด
กันยายน ๒๕๖๒

กันยายน ๒๕๖๒

กันยายน ๒๕๖๒

กันยายน ๒๕๖๒

กันยายน ๒๕๖๒

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

