ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้อง ๕๐๒ อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจรา รักยุติธรรม
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล

ผู้ไม่มาประชุม
๑ อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๒ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยเอเชียศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

สมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเงินบริจาคที่ได้จาก
“โครงการช่วยน้องฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙” ให้แก่คณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้จัด “โครงการช่วยน้องฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙” เพื่อระดมทุนการศึกษาจากศิษย์เก่านั้น คณะฯ ขอรายงาน
ยอดเงินบริจาคใน “บัญชีกองทุนเพื่อกิจการคณะอักษรศาสตร์” ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. เงินบริจาคโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จานวน ๒๔,๓๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาท
ถ้วน)
๒. เงิน บริ จ าคโดยผู้ มีจิ ตเมตตา จานวน ๑๙๖,๘๐๐ บาท (หนึ่ งแสนเก้าหมื่ น หกพั น แปด
ร้อยบาทถ้วน)
๓. เงินบริจาคที่รวบรวมโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ และมอบแก่คณะฯ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้น ๕๒๑,๑๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เมื่อสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดยอด “โครงการช่วยน้องฝ่า
วิกฤติ โควิด-๑๙” แล้ว จะนาเงินบริจาคมามอบให้คณะฯ อีกครั้ง ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้า ๓

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

การเสนอข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ป ระชุมทราบว่า กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม เชิญให้เสนอรายชื่อ ประวัติ และ
ผลงานของศิลปินที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยส่งให้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ด้วยคณะฯ จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะอั ก ษรศาสตร์ ในวัน ศุ ก ร์ ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ แต่ ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่เหมาะสมที่จะจัดพิธีสงฆ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ ดังนั้น คณะฯ จึง
จะปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท าบุ ญ จากการจั ด พิ ธี ส งฆ์ ณ คณะอั ก ษรศาสตร์ เป็ น การถวายสั ง ฆทาน
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาคณะอักษรศาสตร์ ได้แก่
สักการะพระพิฆเนศวร์และพระสุรัสวดี ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สักการะศาล
ตายาย และสักการะศาลพระภูมิ คณะอักษรศาสตร์ ทั้งนี้ จะแจ้งกาหนดการให้บุคลากรทราบผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของคณะฯ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

อาจารย์อันนา คือเบล ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน

หน้า ๔

สรุปเรื่อง
อาจารย์อันนา คือเบล ขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมภาควิชาภาษาเยอรมัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยให้ อาจารย์อันนา คือเบล
เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน จนกว่าการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันจะเสร็จสิ้น
เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ในวาระต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ อาจารย์อันนา คือเบล ลาออกจากหัวหน้าภาควิชา
ภาษาเยอรมัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
เยอรมัน ดังนี้
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา กรรมการ
(หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์)
๓. อาจารย์อันนา คือเบล
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาเยอรมัน)
๔. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
เลขานุการ
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา)
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานระดับภาควิชา

สรุปเรื่อง
งานบริหารและธุรการได้รวบรวม “รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงานระดับภาควิชา” ของคณะอักษรศาสตร์ จานวน ๙ ภาควิชา ได้แก่
๑. ภาควิชาภาษาไทย
๒. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
๓. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
๔. ภาควิชาภาษาเยอรมัน
๕. ภาควิชาประวัติศาสตร์
๖. ภาควิชาภูมิศาสตร์
๗. ภาควิชานาฏยสังคีต
๘. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
๙. ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้า ๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ“รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงานระดับภาควิชา” ของคณะอักษรศาสตร์ จานวน ๙ ภาควิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอ
กองแผนงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอทุนสนับสนุนของคณาจารย์และนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร
คณะอักษรศาสตร์ จานวน ๓ เรื่อง
สรุปเรื่อง
ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ จานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
รายละเอียด
1. บทความวิจัย เรื่อง การสร้างคาศัพท์ใหม่ภาษาฝรั่งเศสหมวดความเปลีย่ นแปลงและ
ความก้าวหน้าของสังคมดิจิทัลที่ปรากฏในพจนานุกรม Le Petit
Larousse Illustré ตั้งแต่คริสต์ศกั ราช 2016 - 2019
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 วันที่
7 มิ.ย. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ขอรับทุน อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง
1. บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณ NDVI และปริมาณน้าฝนในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยวสัตว์
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มี.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรวี งศ์วัฒนา
3. บทความวิจัย เรื่อง Development of Geographic Information System and
Database Program for Supporting the Application of Payment
for Ecosystem Services Mechanisms Occurs in the Local Area
of Thailand
เผยแพร่ใน Journal of Advances in information Yechnology
ผู้ขอรับทุน อาจารย์ พ.อ.อ.ดร.สมคิด ภูมโิ คกรักษ์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
ข้อ (ข) 6) (ระดับชาติ)/
2,000 บาท

ข้อ (ข) 6) (ระดับชาติ)/
2,000 บาท

ข้อ (ข) 1) (ฐานข้อมูล Scopus)/
50,000 บาท

54,000.00 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้า ๖

มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็ นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จานวน ๓ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริม การวิจั ย คณะอั ก ษรศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้งที่
๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จานวน ๑ โครงการ ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ ระดั บ การรู้ ดิ จิ ทั ล ของนั ก ศึ ก ษ าระดั บ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
กุลวิจิตร
พระราชวังสนามจันทร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
๖๐,๐๐๐

ระยะเวลา
๒ ปี

๖๐,๐๐๐ บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร เป็นเงินทั้งสิ้น
๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่นักศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย คณะอั ก ษรศาสตร์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิด
โครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ได้รับ
จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ การศึกษากระบวนการนาเสนอ
ประเด็นปัญหาทางสังคมบนเฟซบุ๊ก
เพจ (Facebook page) ของ
ขบวนการประชาชนในช่วงปี
๒๕๕๗-๒๕๖๒

น.ส.กิตยาภรณ์ นวลสุวรรณ์
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๒๔๘
น.ส.กมลชนก ศุภจินดาวงศ์
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๔๙๒
น.ส.นภัสวรรณ รักษาใจ
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๕๐๒
๒ การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของรัฐ
นายธรรมรัตน์ นาคสิงห์
มหาอานาจกับปัญหาความมั่นคงใหม่ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๕๐๑
: กรณีศึกษาผลกระทบจาก
นายโสภณัฐ คณารักษ์สันติ
ยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งแถบหนึ่ง
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๔๑๐
เส้นทางกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก นายวรยุทธ วิศาลวณิชธัญ
ต่อประเทศไทย
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๕๐๙
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ทุนที่ได้รับ
(บาท)

หน้า ๗

๕,๐๐๐

ร้อยละ ๕๐ ของ
ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๒,๕๐๐

๕,๐๐๐

๒,๕๐๐

๕,๐๐๐
(ห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุ มฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ อนุ มั ติทุ น อุ ดหนุ น การวิจั ย นวัต กรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุ ดท้ายร้อยละ ๕๐ ของทุน อุดหนุ น การวิจัยฯ ที่ ได้รับ ให้ แก่นั กศึกษาจานวน ๒ เรื่อง รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น
๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

สรุปเรื่อง
คณะฯ ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีประเภทของทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. ทุนอุดหนุนค่าลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาทุกคน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ
๑.๑ ทุนอุดหนุนค่าลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรโครงการปกติ
๑.๒ ทุนอุดหนุนค่าลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ
๒. ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน
ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท
๔. ทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์
ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

หน้า ๘

ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท
ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
จานวน ๘๐ ทุน
จานวน ๘๐ ทุน
จานวน ๔๐ ทุน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศคณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร เรื่อง การพิจารณาจั ดสรรทุน การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามรายละเอี ย ดที่ เสนอ และให้ เสนอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา
กรรมการ
๓. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๔. หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
กรรมการ
๕. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

การเตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ของคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลักในภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ นั้น มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้คณะฯ สนับสนุน SIM หรือสัญญาณ Wi-Fi เสริมสาหรับนักศึกษา ในขณะเดียวกันคณะฯ ได้หารือกับ
คณะวิชาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ด้วยนั้น คณะฯ จึงได้ดาเนินการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
๑. คณะฯ สนับสนุน SIM หรือสัญญาณ Wi-Fi ให้แก่นักศึกษา โดยจัดหาแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต
ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์รับ ความช่วยเหลื อ เป็นเงิน ๘๐๐ บาท (สาหรับการใช้งานที่ครอบคลุม กรกฎาคม ธันวาคม ๒๕๖๓) ต่อคน โดยประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่ประสงค์รับความช่วยเหลือจานวน ๑,๕๐๐ คน x
๘๐๐ บาท = ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๒. คณะฯ สนั บ สนุ น ระบบ ZOOM Education ให้ แก่อาจารย์ผู้ สอน โดยคณะฯ จัดซื้อ ๑๓๐
Host เพื่อให้อาจารย์ใช้คนละ ๑ Host ทั้งนี้ คณะวิชาต่าง ๆ รวมกันสามารถต่อรองราคาได้ที่ ๑,๓๑๐ บาท ต่อ ปี
(ราคารวมภาษี เท่ากับ ๑,๔๐๐ บาทต่อปี) คิดเป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้า ๙

๓. คณะฯ จะจัดหา Pocket Wi-Fi พร้อม SIM อินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ของคณะฯ ให้อาจารย์สามารถยืมใช้ในการสอนออนไลน์ภายในคณะฯ ได้
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ฯ ทราบว่า คณะฯ ได้เปลี่ ยนแปลงก าหนดการวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการปฐมนิเทศในปี
นี้จะดาเนินการด้วยระบบออนไลน์ ทั้งการนาเสนอผ่านวิดีโอคลิป และการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
ขณะนี้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาอยู่ระหว่างประสานงานรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓

ขยายเวลาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และขยาย
ระยะเวลาเปิดรับผลงานสร้างสรรค์ตามโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
สู้ภัยโควิด-๑๙

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงการขยายเวลาของ
การให้ ทุ น อุดหนุ น การวิจั ย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และขยายระยะเวลาเปิ ดรับ ผลงานสร้างสรรค์ตาม
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู้ภัยโควิด-๑๙ ดังนี้
๑. การให้ทุน อุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสามารถส่งเอกสาร
แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย (Concept paper) ได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. ขยายระยะเวลาเปิดรับผลงานสร้างสรรค์ตามโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู้ภัยโควิด ๑๙ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และประกาศผลรางวัลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. การให้ ทุน อุดหนุ น การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ แก่บุ คลากรคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕.๔

หน้า ๑๐

การจ้างบัณฑิตและนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจาภาควิชา

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดอบรมทักษะ
การปฏิบัติงานแก่บัณฑิตและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการช่วยปฏิบัติงานประจาภาควิชาต่าง ๆ นั้น
บัดนี้ คณะฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกและทาบทามบัณฑิตและนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจาภาควิชา
ต่าง ๆ แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕

การปรับปรุงห้องเรียนเพื่อการสอนออนไลน์

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุง
ห้องเรียนเพื่อรองรับการสอนออนไลน์ ดังนี้
ห้อง Teleconference
จานวน : ๑ ห้อง (อ.๓๖-๕๐๒-A)
อุปกรณ์ : โต๊ะประชุม ๑๘ ที่นั่ง , ระบบ Teleconference
ประโยชน์ : การประชุมออนไลน์ , oral examination ระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องบันทึกวิดีทัศน์
จานวน : ๒ ห้อง (ว.๔๑๔ และ ว.๔๑๘)
อุปกรณ์ : กล้องถ่ายวิดีโอ
ประโยชน์ : การบันทึกวิดีทัศน์บทเรียน (ล่วงหน้า)
ห้องสอนแบบถ่ายทอดสด (ห้องเรียนขนาด ๔๐ - ๕๐ ที่นั่ง)
จานวน : ๔๓ ห้อง
อาคาร ๕๐ ปี ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๙ ๒๑๑ ๒๑๒ ๓๐๓ ๓๐๔
๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๕๐๒ ๕๐๓
๕๐๔ ๕๐๕ ๕๑๐ ๕๑๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๑๐
๖๑๑ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕ ๖๒๖
อาคารวชิรมงกุฎ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๖ ๔๑๗
อุปกรณ์ : อุปกรณ์พื้นฐานในห้องเรียน , web-cam , สัญญาณ WiFi
ประโยชน์ : การสอนด้วยวิธี Live , การสอนด้วยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
คาแนะนา : ๑. การสอนด้วยวิธี Live อาจารย์อาจเตรียมหูฟังและไมโครโฟนส่วนตัว
๒. อาจารย์อาจใช้ Notebook ส่วนตัวเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ LAN

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้า ๑๑

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖

การใช้งานห้องพักชั่วคราว ณ อาคารวชิรมงกุฎ

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒ นา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดห้องพัก
ชั่วคราวให้ แก่อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศ าสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิช า
ทัศนศิลป์ ณ อาคารวชิรมงกุฎ นั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดาเนินการปิดอาคารวชิรมงกุฎในเวลา ๑๗.๐๐ น. จึงขอ
แจ้งอาจารย์ที่ใช้อาคารวชิรมงกุฎว่าสามารถใช้งานอาคารวชิรมงกุฏหลังเวลา ๑๗.๐๐ น. ได้ แต่ต้องดาเนินการปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารให้เรียบร้อยก่อนออกมานอกอาคาร ทั้งนี้ จะแจ้งข้อมูลรายละเอียด
ในไลน์กลุ่มหัวหน้าภาควิชาและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

