ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์ ดร.สิรนิ าถ ศิริรตั น์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลํา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
อินทรพร

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

รายวิชา 2201751 สัมมนา
คณะอักษรศาสตร์
13 ก.พ.63
วรรณคดีไทยต่างสมัย โดยบรรยาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง "ลักษณะเด่นและคุณค่าของ
ฉันท์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมปรมานุชิตชิโนรส"
2 ผศ.สราวุท ตันณีกุล รายวิชา 01999032 ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17, 27 ก.พ.
วิทยาเขตกําแพงแสน
และ 2 มี.ค.63

สถานที่
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

กรรมการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.อุบล เทศทอง

ชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
17 ก.พ.63

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

หน้า ๓

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.HUANG Ping
2 อ.จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
บุญหนุน

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

เรียนรู้สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์
22 ก.พ.63 คณะศึกษาศาสตร์
ในภาษาจีน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยากรโครงการอบรมเชิง
คณะมนุษยศาสตร์
19 ก.พ.63 คณะมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติการเรื่อง "การนําเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผลงานทางวิชาการ"
ประวัติศาสตร์ภัยคุกคาม
สถาบันวิจัยภาษาและ
12 ก.พ.63 สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธศาสนาในประเทศไทย
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
ที่
1 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัย
สามัญ ครั้งที่ 92 (1/2563) และ
เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ปขมท.ประจําปี 2563 เรื่อง
"ความท้าทายของบุคลากร
ในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล"
2 ผศ.ดร.ภัธทรา
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและ
โต๊ะบุรินทร์
การนําเสนอรายงานทางวิชาการ
(หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10)
3 ผศ.ดร.อภิเศก
ประชุมระดมความคิด
ปั้นสุวรรณ
"การปรับกระบวนทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ
ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์วิจัย
ของประเทศ"

ผู้จัด
ที่ประชุมสภาข้าราชการ

พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.) ชุดที่ 20

สถาบันพระปกเกล้า

ระยะเวลา

ค่าใช้
จ่าย

สถานที่

19-21
โรงแรมเจริญธานี
ก.พ.63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่เบิก

โรงแรมสเปลนดิด เขาใหญ่ ไม่เบิก
21-23
ก.พ.63 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานบริหารการวิจัย 18 ก.พ.63 อาคารศูนย์เรียนรวม
นวัตกรรมและการ
เฉลิมพระเกียรติฯ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
บุญหนุน
2 รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ

ลักษณะงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

สถานที่

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

7-14 ก.พ.63

-

วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

3-15 ก.พ.63

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ระยะเวลา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

หน้า ๔

การจัดการดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

สรุปเรื่อง
ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบถึงการจัดการดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดําเนินการด้านหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการพิจารณาขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษา
หลักสูตร ๓+๑ Chungbuk National University
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก แจ้งว่าได้ดําเนินการพิจารณาการขอเทียบโอนหน่วยกิตจาก
Chungbuk National University เสร็จสิ้นแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ นักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ Chungbuk National University ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
ดังนี้

ภาควิชานาฏยสังคีต ได้ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาควิชา
รายวิชาที่เปิดสอน
จํานวนนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน
นาฏยสังคีต ๔๓๐ ๒๓๕-๕๙ ละครวิจักษ์ ๒ คน เป็ น กรณี พิ เ ศษให้ แ ก่ อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล
โดยไม่รับค่าตอบแทน
นางสาวจีรณา จัยสิน
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๐๕๐
นางสาวบุษย์น้ําทอง ศิวากุล
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๒๐๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

หน้า ๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๓๐ ๒๓๕-๕๙ ละครวิจักษ์ ในภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ อาจารย์วชั รินทร์ อเนกพงศ์พันธ์
สรุปเรื่อง
อาจารย์วัชรินทร์ อเนกพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติให้
ลาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาเอก สาขาวิช า Japanese Linguistics as a Research Student ณ University of
Tsukuba ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
และศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Doctoral Program in Literature and Linguistics ณ สถานศึกษา
เดิม ด้วยทุนเดิมมีกําหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และขยายเวลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๓ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๑,๓๑๗.๗๗ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์วัชรินทร์ อเนกพงศ์พันธ์ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน
๔๑,๓๑๗.๗๗ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
สามพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

หน้า ๖

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน
๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
สรุปเรื่อง
อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศสสมัยใหม่ ณ มหาวิทยาลัย Lumiere Lyon 2 ประเทศฝรั่งเศส
ด้วยทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (Franco – Thai) และทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๕ ปี ๒๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าครองชีพ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนค่าครองชีพให้แก่ อาจารย์สุรศักดิ์
ประดั บ ถ้ อย เป็ น เงิน เดือ นละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้ าพั น บาทถ้วน) ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวัน ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอทุนสนับสนุนของคณาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร
คณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๕ เรื่อง
สรุปเรื่อง
ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
รายละเอียด
หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
1. บทความวิจัย เรื่อง “เพิ่ง” การศึกษากระบวนการกลายเป็นคําไวยากรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์
ข้อ (ข) 4) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)/
เผยแพร่ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4,000 บาท
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.–ธ.ค. 2562): 94-117.
ผู้ขอรับทุน อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
2. บทความวิจัย เรื่อง Probleme Thailändischer Daf-Lernender beim Gebrauch des
Akkusativs
ข้อ (ข) 4) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)/
เผยแพร่ใน วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (ก.ค.–ธ.ค. 2562):
4,000 บาท
23-38.
ผู้ขอรับทุน ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
3. บทความวิจัย เรื่อง นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประสบการณ์จากต่างประเทศ
ข้อ (ข) 6) (ระดับชาติ)/
เผยแพร่ใน การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อ
2,000 บาท
การศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2562 หน้า 996-1001.
ผู้ขอรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
รายละเอียด
4. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ พลังของยักษ์ (Power of Giant)
เผยแพร่ใน นิทรรศการ Revived Emotions จัดแสดงเมื่อ 26 – 29 ม.ค. 2563
จัดโดย หอศิลปะร่วมสมัยราชดําเนินร่วมกับ Sunheri Chabil Foundation India.
ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล
5. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ เมืองเย็น (Cold City)
เผยแพร่ใน นิทรรศการ Revived Emotions จัดแสดงเมื่อ 26 – 29 ม.ค. 2563
จัดโดย หอศิลปะร่วมสมัยราชดําเนินร่วมกับ Sunheri Chabil Foundation India.
ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

หน้า ๗
หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ)
4,000 บาท
ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ)
4,000 บาท

18,000.00 บาท
(หนึง่ หมืน่ แปดพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๕ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอเครื่องหมายเกียรติคณ
ุ และของทีร่ ะลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยกองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจรายชื่ อ ข้ า ราชการ พนั ก งาน
ลูกจ้างประจํา ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของคณะ
อักษรศาสตร์ มีจํานวน ๖ คน ดังนี้
ข้าราชการ
๑. อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ที่ต่ออายุราชการครบ ๕ ปี)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. นางชุติมา เกิดมณี
๔. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า งประจํ า ที่
เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ที่
สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก จํานวน ๖ ราย และให้เสนอกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

หน้า ๘

การรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดให้คณะฯ ดําเนินการรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ดําเนินการรวบรวม
ผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของปี
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ
และให้เสนอกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

การกําหนดจํานวนระดับตําแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึน้ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําสายสนับสนุน เฉพาะระดับ
ชํานาญการ

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดให้คณะฯ ดําเนินการเพื่อเปิดให้มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจําสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นเฉพาะระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ตามขั้นตอนและแผนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ งานบริหารและธุรการ ได้สํารวจ
ข้อมูลแล้วเห็นสมควรให้กําหนดจํานวนระดับตําแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําสายสนับสนุน เฉพาะระดับชํานาญการ ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

ชื่อตําแหน่งในสายงาน
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักการเงิน
นักพัสดุ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับตําแหน่ง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
รวม

ระดับตําแหน่งที่สูงขึน้
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

จํานวนตําแหน่ง
๘
๓
๑
๒
๑๔

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดจํานวนระดับตําแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําสายสนับสนุน เฉพาะระดับชํานาญการ จํานวน
๑๔ ตําแหน่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๗

หน้า ๙

การเสนอชื่อกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชู
เกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็น “อาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ” ประจําทุกปี จํานวน ๖ สาขา สาขาละ ๑ ท่าน ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม ในการนี้
สภาคณาจารย์และพนักงานขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็น “กรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม เป็น
ผู้สมควรเป็นกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ สาขามนุษยศาสตร์ และให้เสนอ
สภาคณาจารย์และพนักงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

การต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ

สรุปเรื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรแจ้งว่าในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
คณะอักษรศาสตร์ มีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต่อ
การจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) จํานวน ๑ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยมติที่ประชุมภาควิชาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติไม่ต่อ
การจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบไม่ต่อการจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้เลื่อนการส่ง KPI

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ใหม่) รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณาจารย์ส่ง KPIs ให้หัวหน้าภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

หน้า ๑๐

๒. ภาควิ ช าจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามข้ อ ตกลงที่ ทํ าไว้ ภายในวั น ที่ ๕ - ๙
มีนาคม ๒๕๖๓
๓. รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชาส่ง KPIs ให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๓ (ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.)
๔. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี เสนอผลการประเมินเลื่อนเงินเดือนให้คณบดีพิจารณา ภายใน
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

มาตรการรักษาสุขภาพอนามัยในช่วงการสอบของคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าตามที่มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
นั้น เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการสอบ คณะฯ ได้เตรียมมาตรการดังนี้
๑. การสอบวิ ช าเฉพาะในวั น ที่ ๗ มี น าคม ๒๕๖๓ ของภาควิ ช านาฏยสั ง คี ต และภาควิ ช า
สังคมศาสตร์ คณะฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ วัดไข้ เพื่อใช้คัดกรองผู้เข้าสอบ และเจลแอลกอฮอล์สําหรับล้างมือ
รวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้าสอบ
๒. การสอบประจําภาคการศึกษา คณะฯ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้กรรมการคุมสอบทุกท่าน
ไว้ใช้ และสามารถมาเติมได้ที่คณะฯ ส่วนนักศึกษาคณะฯ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดบริการ
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

