ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๓ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยเอเชียศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

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

วิชำ

ผู้เชิญ

keynote speech ในการ
International Economics
ประชุมวิชาการนานาชาติ
Development and
rd
The 3 International
Research Center (IEDRC)
Conference on Education
and Multimedia
Technology (ICEMT 2019)

ระยะเวลำ

สถำนที่

22-25 ก.ค.62 เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๓

อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 ผศ.มุจรินทร์
อิทธิพงษ์

เรื่อง

ผู้เชิญ

803285 การแสดงขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลำ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ก.ค.และการสื่อสาร
31 ต.ค.62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(วันพฤหัสบดี)

สถำนที่
อาคารเอนกประสงค์
City Campus
เมืองทองธานี

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.วีณา วุฒิจานงค์

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมกำร

กรรมการตัดสินการประกวดกลอนสด
คณะครุศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รอบรองชนะเลิศ
และรอบชิงชนะเลิศ
2 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อินทรพร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 อ.ดร.สิริชญา
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คอนกรีต
"การสร้างความทรงจาของตัวละครในนวนิยาย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชุดผ้าของพงศกร"
4 รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลินิก

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน
25-26 ก.ค.62

5-15 ก.ค.62
26 ก.ค.62
10 ก.ค.62

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
บุญหนุน
2 ผศ.ดร.ผุสดี
ดอกพรม

เรื่อง

จริยธรรมไทยใต้ร่มเงารัฐและ
พระพุทธศาสนา
วิทยากรเสวนาวิชาการหัวข้อ
"การจัดการสารสนเทศเพื่อการ
ศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม"
3 อ.ดร.ภูรดา เซีย่ งจ๊ง
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
PAT 7.4
4 อ.ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาแบบจาลอง
ภูมิประเทศ 3 มิติ จากภาพถ่าย
ทางอากาศยานไร้คนขับ"
5 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 11 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ส.ค.62 หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนถาวรานุกูล
6 ก.ค.62 โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการวิจัยเรื่อง
2-5 ก.ค.62 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธกี องทัพบก
"สนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทาง
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี
ยุทธวิธกี องทัพบก"
อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
สถาบันไทยคดีศึกษา
25 ก.ค.62 โรงแรมคอร์ทยาร์ด กรุงเทพฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา
2 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์
3 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา
4 อ.ธีรัช ราแพนเพชร
5 อ.ดร.นันทวัลย์
สุนทรภาระสถิตย์
6 ผศ.ดร.อารียา
หุตินทะ
7 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
8 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ

เรื่อง

ผู้จัด

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความ สานักงานบริหารการวิจัย
พร้อมสาหรับคณะกรรมการ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
พิจารณาการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
SDG Forum : พัฒนาเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
วิชาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร
แนวทางการเขียน จัดพิมพ์
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
เผยแพร่ตาราและหนังสือ
มหาวิทยาลัย
วิชาการ
ประชุมเผยแพร่ชุดโครงการวิจัย คณะรัฐศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส "การสร้างการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับรู้ในสังคมไทย ประจาปี
ร่วมกับสานักงานกองทุน
2562"
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่
ทบทวนร่างแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรับแก้ไขข้อเสนอแนะ
โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนา
ตลาดอาหารปลอดภัย : Green
market @ SU"

ระยะเวลำ

ค่ำใช้
จ่ำย

สถำนที่

24-25
สานักงานบริหารการวิจัย ไม่เบิก
ก.ค.62 นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 ก.ค.62 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง ไม่เบิก
กรุงเทพมหานคร
11-12
โรงแรมแมนดาริน
ไม่เบิก
ก.ค.62 แมเนจ บาย เซ็นเตอร์
พ้อยท์ กรุงเทพฯ
25 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เบิก

สานักงานคณะกรรมการ
18 ก.ค.62 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ดินแดง กรุงเทพฯ
นวัตกรรม (สกสว.)

ไม่เบิก

สานักงานบริหารการวิจัย 13 ก.ค.62 สานักงานกองทุน
ไม่เบิก
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 ผศ.ดร.ปัทมา
ฑีฆประเสริฐกุล
3 ผศ.มุจรินทร์
อิทธิพงษ์
4 อ.ดร.รัชฎาพร
ฤทธิจันทร์
5 อ.ดร.รัชตพงศ์
มะลิทอง
6 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ

ลักษณะงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

วารสารมนุษยศาสตร์
ฉบับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารมนุษยศาสตร์และ
วิชาการ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารวิชาการ Veridian
วิชาการ จานวน 2 เรื่อง
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์
ฉบับสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารมนุษยศาสตร์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระยะเวลำ

สถำนที่

2-10 ก.ค.62

-

11-22 ก.ค.62

-

11-25 ก.ค.62

-

22 ก.ค.62
เป็นต้นไป
18-24 ก.ค.62

-

12-31 ก.ค.62

-

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
7 อ.ดร.สมปรารถนา
รัตนกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

8 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ
วารสารวิชาการ Humanities,
Arts and Sciences Studies,
Silpakorn University
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลำ

สถำนที่

9-23 ก.ค.62
5-15 ก.ค.62

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

ผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

สรุปเรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๒ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ได้มาตรฐานที่สมควรกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จึ งมี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ ศ าสตราจารย์ ดร.บุ ษ บา กนกศิ ล ปธรรม ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ ได้ รับ เงิน เดื อ นขั้ น สู ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ ายบริห ารและการพัฒ นาและผู้ ช่วยคณบดีฝ่ ายวิชาการจะเดินทางไปปฏิ บัติงาน
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวั นที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดต่อกับ (๑) Cyber Hankuk University of
Foreign Studies (๒ ) Center for Korean Language and Culture, Hankuk University of Foreign
Studies และ (๓) Busan University of Foreign Studies โดยใช้งบประมาณ ๗๙,๖๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้า
พันหกร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้ คณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

โครงการอักษราวิชาการ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒

หน้า ๖

สรุปเรื่อง
ประธานฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าในการเตรียมโครงการอักษราวิชาการ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดาเนินการส่งรายละเอียดโครงการถึงผู้อานวยการโรงเรียนในเขตภาค
กลางและภาคตะวันตกแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับหนังสือและมีการสมัครเข้าร่วมโครงการทางระบบออนไลน์ ผ่าน
เว็บไซต์ของโครงการอักษราวิชาการแล้ว
๒. การสมัครเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ข้อมูล ณ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
- ตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
จานวน ๖ โรงเรียน
- เขียนตามคาบอกภาษาฝรั่งเศส
จานวน ๖ โรงเรียน
- ตอบปัญหาจากวิดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส
จานวน ๔ โรงเรียน
- แข่งขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน ๓๒ โรงเรียน
- ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (ประเภทขับร้องเดี่ยว)
จานวน ๕ โรงเรียน
- ประกวดร้องเพลงภาษาเยอรมัน
จานวน ๔ โรงเรียน
- ปุจฉา - วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๓
จานวน ๑๒ โรงเรียน
- ตอบปัญหาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
จานวน ๕ โรงเรียน
- การประกวดการนาเสนอโครงงานพัฒนาทางสังคมศาสตร์
จานวน ๒ โรงเรียน
ทั้งนี้ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการจะเปิดให้สมัครได้ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ฝ่ายจัดนิทรรศการ ได้ส่งแบบฟอร์มสอบถามความต้องการใช้บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้แก่
ภาควิชาต่างๆ แล้ว เมื่อรวบรวมเอกสารกลับคืนจากภาควิชาต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ประสานงานให้
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ดาเนินการต่อไป
๔. ภาควิชาสามารถขอเบิกเงินสาหรับให้นักศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมได้แล้วที่รักษาการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การพิจารณายกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ (จีน)

สรุปเรื่อง
คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน
สาหรับชาวต่างประเทศ และรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยหมินจู๋ จานวน ๔ ราย ได้แก่
๑. MS. LANG YA NI
๒. MS. BAI YU LI
๓. MS. WEI LONG FENG
๔. MS. ZHONG RU JING

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๗

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๑
ภาษาไทยพื้นฐานสาหรับชาวต่างประเทศ และรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ ให้แก่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยหมินจู๋ จานวน ๔ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แจ้ง
กองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อ กบม. ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ที่ได้รับ
รางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ไตรมาสที่ ๓)

สรุปเรื่อง
มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรขอให้ คณะฯ พิ จารณาเสนอชื่ อบุ ค ลากรที่ มี คุณ สมบั ติ ตามหลั กเกณฑ์
การเข้ารับเกียรติบั ตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้ แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไตรมาสที่ ๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้ แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ ๓) และเสนอต่องานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ได้รับ จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
อ. พ.อ.อ. ดร.สมคิด
ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์แนวทาง
ภูมิโคกรักษ์
ป้องกันน้าท่วมบริเวณคณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๘

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้ายร้อยละ ๕๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รั บ ให้แก่ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์*
๒. อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง
๓. อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา
๔. อาจารย์ณิชา แย้มละม้าย
๕. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล*
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์*
๒. อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง
๓. อาจารย์ Nolwenn Lacoume
(โนลเวนน์ ลากูม)
๔. อาจารย์ณิชา แย้มละม้าย
๕. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล*

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก้ ไขปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๒. อาจารย์นาตยา อยู่คง*
๓. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
๕. อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน*
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์นาตยา อยู่คง*
๒. อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก*
๓. อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
๕. อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๙

มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก้ ไขปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าเอเชีย ศึกษา ฉบั บปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการจานวน ๗ ราย และผู้ขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารายใหม่ จานวน ๒ ราย

สรุปเรื่อง
บุ ค ลากรคณะอั ก ษรศาสตร์ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ล าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ได้ ร ายงานผล
การศึกษาและประสงค์ขอรั บ ทุน สนั บ สนุ น ค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จานวน ๗ ราย และประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จานวน ๒ ราย ดังนี้
ที่

ผู้ขอรับทุนสนับสนุน

การศึกษาต่อ

ประเภทของทุน ค่าลงทะเบียนเรียน
(บาท)

ผู้ที่รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล
ระดับปริญญาเอก
ทุนส่วนตัว
๒,๘๐๐
อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย
ระดับปริญญาเอก
ทุนส่วนตัว
๒๓,๐๐๐
สาขาวิชาภาษาไทย
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์
ระดับปริญญาเอก
ทุนส่วนตัว
๕๐,๐๐๐
จันทร์ประเสริฐ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๔ อาจารย์ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
ระดับปริญญาเอก
ทุนส่วนตัว
๔๔,๐๐๐
สาขาวิชาทัศนศิลป์
๕ อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
ระดับปริญญาเอก
ทุนส่วนตัว
๑๕,๙๐๐
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา
ระดับปริญญาเอก
ทุนส่วนตัว
๖๑,๐๐๐
เจริญชินวุฒิ
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
๗ อาจารย์กมลพร อุ ปการแก้ว
ระดับปริญญาเอก
ทุนเอกชน
๒๐,๑๕๐
สาขาวิชา Remote Sensing
(บางส่วน)
and Geographic information
systems
ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน
๘ อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร
ระดับปริญญาเอก
ทุนส่วนตัว
๗๘,๒๑๐
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๙ อาจารย์ปรียาภรณ์ หมื่นราช
ระดับปริญญาเอก
ทุนเอกชน
๒๑,๕๐๐
สาขาวิชา Development and
(บางส่วน)
Sustainability
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๑๖,๕๖๐.๐๐ บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๐

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
บุคลากรทั้ง ๙ ราย ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๑๖,๕๖๐
บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
ตามที่คณะฯ ได้จัดทาแผนพัฒ นาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น นั้น งานบริหารและธุรการได้ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาบุคลากรฯ
ดังกล่าว และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ และแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สรุปเรื่อง
ตามที่คณะฯ ได้จัดทาแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และแผน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้นนั้น
งานบริหารและธุรการได้ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ และแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ดังกล่าว และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๗
สรุปเรื่อง

หน้า ๑๑

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอปรับปรุงแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขัน

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาเยอรมันประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเอก
ภาษาเยอรมัน จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางสาวจิราภรณ์ อุดร
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๔๘
๒. นางสาวศิรินทร์ภร หลิมสกุล
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๕๑
๓. นางสาวโชติมา มีมั่น
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๐๘๕
เนื่องจากได้สอบแข่งขันและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน
เพื่อเรียนภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
๔. นางสาวสุธิดา ตระกูลวัฒนะกุล
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๙๘
๕. นางสาวนวดี เจริญสุข
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๑๗๔
เนื่องจากได้สอบแข่งขันและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจากองค์กร DAAD เพื่อเรียน
ภาษาเยอรมัน ณ ประเทศเยอรมนี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวจิราภรณ์
อุดร รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๔๘ นางสาวศิรินทร์ภร หลิมสกุล รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๕๑ นางสาวโชติมา มี
มั่น รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๐๘๕ นางสาวสุธิดา ตระกูลวัฒนะกุล รหัสประจาตั ว ๐๕๕๙๐๓๙๘ และนางสาวนวดี
เจริ ญ สุ ข รหั ส ประจ าตัว ๐๕๖๐๐๑๗๔ เป็ น เงิน คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพั น บาทถ้ว น) รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัล
สนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่ นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๙
สรุปเรื่อง
ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานฯ ได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
การดาเนินการขั้นที่ ๑ ติดตามประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๑
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ตัวชีวัดที่ ๒
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวชี้วัดที่ ๓
จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประเมินกลุ่มอื่น
การดาเนินการขั้นที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning, social
engagement, blended learning, e-learning, MOOC
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ ๑
กิจกรรมการอบรมการจัดการหลักสูตรระบบ AUN-QA
ตัวชี้วัดที่ ๒
หลักสูตรปริญญาบัณฑิตทุกหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตร
AUN-QA
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมการดาเนินการจัดการหลักสูตร การร่วมมือทางวิชาการ และการ
วิจัย สู่ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรแบบเต็มเวลา และระยะสั้น
ตัวชี้วัดที่ ๒
จานวนหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
(๓+๑ , ๗+๑)
ตัวชี้วัดที่ ๓
หลักสูตร ๒ ปริญญากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๔
การร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๔ ของมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนนักศึกษาที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้น (กลุ่มเรียนดี)
ตัวชี้วัดที่ ๒
จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น (กลุ่มรอง)
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมในเวทีวิชาการและผลิตผลงาน
วิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่นาเสนอผลงานในเวทีวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๒
จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่นาเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓
จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings และ
วารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
การดาเนินการขั้นที่ ๑ จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษานาเสนอโครงการลักษณะจิตอาสาใน
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนโครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วมนาเสนอ
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การดาเนินการขั้นที่ ๒ สนับสนุนให้นักศึกษาจัดโครงการจิตอาสาในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนโครงการที่ได้รับการดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๒
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพแก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนหน่วยงานที่ร่วมแนะแนวทักษะการทางานแก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๒
จานวนหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านอักษรศาสตร์ที่ตอบสนองต่อวงวิชาการ ชุมชน และ
สังคม (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ของมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมบุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ให้สร้างสรรค์งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ ๑
ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
ตัวชี้วัดที่ ๒
จานวนของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์จริง
ตัวชี้วัดที่ ๓
จานวนเงินทีส่ นับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ (๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน)
ตัวชี้วัดที่ ๔
จานวนโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาหรับงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๒
จานวนการประชุมที่มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติ/นานาชาติเพื่อ
เผยแพร่งานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๓
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ บูรณาการศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์จัดบริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนโครงการบริการวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตร์
ตั้งแต่สองศาสตร์ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ ๒
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๒
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ และ ๓ ของ
มหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้/เพิ่มตาแหน่งวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๑
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ ๒
ร้อยละของผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ ๓
จานวนอาจารย์ที่ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๑
จานวนบุคลากรที่ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นต่อปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการทางานและการเรียนรู้รวมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์คณะอักษรศาสตร์ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕)
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ จัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่
ใช้สอย และสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการทางานและการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๑
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณขยะ (ลดการใช้กระดาษ พลาสติก
ไฟ น้า)
ตัวชี้วัดที่ ๑
ร้อยละปริมาณการใช้กระดาษ (ก่อน/หลังใช้มาตรการ)
ตัวชี้วัดที่ ๒
ร้อยละค่าใช้จ่ายกระแสไฟ/น้า (ก่อน/หลังใช้มาตรการ)
ตัวชี้วัดที่ ๓
ปริมาณขยะ (ก่อน/หลังใช้มาตรการ)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอี ย ดที่ เสนอ และให้ ม อบหมายค่าเป้ าหมายเพื่ อประกอบการจัด ท าแผนปฏิ บัติ งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของภาควิชา ดังนี้
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
๔
จานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น
active learning , social engagement
- รายวิชา active learning
- รายวิชา social engagement
๕
จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ blended , e-learning , MOOC ,
Short course
๗
จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์
๑๓

๒๒

จานวนนักศึกษาต่างชาติ

ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

ภาควิชานาฏยสังคีต
ภาควิชาสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๑ รายวิชา
๑ รายวิชา
๑ รายวิชา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

๑ โครงการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และการพัฒนา
ภาควิชาภาษาไทย
สานักงานคณบดี
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน ภาควิชานาฏยสังคีต
ระดับชาติและนานาชาติ

๗๐ คน

๒ ชิ้นงาน

หมายเหตุ

รายวิชา ๔๑๐ ๑๐๑
อักษรศาสตร์กับชีวิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการจะ
เป็นผู้ประสานงานกับ
ภาควิชาภาษาอังกฤษใน
การจัดโครงการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
๒๓ จานวนโครงการบริการวิชาการ/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บรู ณาการศาสตร์และศิลป์
กิจการเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/
ประเทศ
๒๘ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ความเชี่ยวชาญ (Career path and
succession plan)
๓๕ จานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

หน้า ๑๕

ผู้รับผิดชอบ
ทุกภาควิชา

ค่าเป้าหมาย
๕ โครงการ

หมายเหตุ
เป็นการพิจารณาใน
ภาพรวมของทุกภาควิชา

ทุกภาควิชา

๓๕ คน

เป็นการพิจารณาใน
ภาพรวมของทุกภาควิชา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

๒ โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
จะประสานงานกับ
ภาควิชาภาษาอังกฤษใน
การจัดโครงการ

๓๙

จานวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job
หลักสูตร
หลักสูตรละ ๒
fair
บริษัท/หน่วยงาน
๔๑ จานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/
ทุกภาควิชา
๕ โครงการ
เป็นการพิจารณาใน
แข่งขัน การจัดฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
ภาพรวมของทุกภาควิชา
ศิลปวัฒนธรรม
๔๔ จานวนการแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผล
ภาควิชานาฏยสังคีต
ไม่กาหนด
ภาควิชาอื่น สามารถเสนอ
งานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
หมายเหตุ : ลาดับที่และตัวชี้วัด เป็นลาดับที่และตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มอบหมายให้แก่คณะอักษรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชา
ภาษาไทย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาภาษาไทย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ในวาระต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล โดยให้ มีผ ลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๒ และให้ เสนอแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ดังนี้
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
กรรมการ
(หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ)
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย)
๔. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
เลขานุการ
(เลขานุการคณะอักษรศาสตร์)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (วาระลับ)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

หน้า ๑๖

