ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันจันทร ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ หองประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร
.....................................................
ผูมาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ
อาจารย ดร.พิภู บุษบก
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน
ผูชวยศาสตราจารยนาตยา อยูค ง
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ
นางรสธร จันทรสิงขรณ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ ปนทอง
อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ผูชวยศาสตราจารยบุหลัน กุลวิจิตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน
อาจารย ดร.นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย
รองศาสตราจารยวนั ชัย สีลพัทธกุล
อาจารยภาณุพนั ธ จันทรเฟอง
อาจารยอาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารยศิวพร สุวรรณมณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก รุงกีรติกุล
อาจารย ดร.ณัฐภรณ สถิตวราทร
รองศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย
อาจารยวิมลศิริ กลิ่นบุบผา

คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนสายสนับสนุน
หัวหนางานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
หัวหนาภาควิชาปรัชญา
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
หัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบนั ตะวันออก
หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ

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

ผูเขารวมประชุม
๑ อาจารย ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร
๒ นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน
๓ นางสาววรรณา วงษธง

ผูชวยคณบดีฝา ยวิชาการ
หัวหนางานคลังและพัสดุ
หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๒

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
-

ผูไมมาประชุม
๑ ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ

ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการ
แกไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ (วาระลับ) แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร
ในฐานะอาจารยพิเศษ วิทยากร กรรมการ การเขารวมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ใหหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๓

อาจารยพิเศษ
ลํา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศวัฒนา
2 ผศ.ดร.ศุภฤกษ
โออินทร
3 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
ภูมิโคกรักษ
4 ผศ.พิพัฒน สุยะ

เรื่อง

ผูเชิญ

รายวิชา 763 311
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สําหรับการวางแผน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา
ภาคการศึกษาที่
2/2563

รายวิชา 598-121 มนุษยกับปรัชญา คณะศิลปศาสตร
2 ก.พ.64
โดยบรรยายเรื่อง "ปรัชญาวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
ผานระบบออนไลน

กรรมการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ

หนวยงานที่เชิญ
หรือแตงตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ
กรรมการสอบสารนิพนธ สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ

คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
7 มี.ค.6๔

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.จุฑาทิพย
จันทรลุน
2 อ.ดร.พิภู บุษบก

3 อ.ศิวพร สุวรรณมณี

เรื่อง

ผูเชิญ

วิทยากรในการเสวนาเรื่อง
คณะอักษรศาสตร
"ฝกงานและสหกิจศึกษาในโลก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Disruption"
The Development and
Guangxi University for
Political Participation of the Nationalities, China
Overseas Chinese Business
Groups in Thailand Since
1980s
การเขียน Resume สําหรับ คณะวิทยาศาสตร
การสมัครงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา

สถานที่

11 ม.ค.64 ผานระบบออนไลน
29 ธ.ค.63 ผานระบบออนไลน

24 ก.พ.64 ผานระบบออนไลน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.กัณฑอเนก
จารุรักษา
2 อ.ธีรัช รําแพนเพชร

3 นายโกวิทย หลําชุม
4 นายสนั่น หวานแท
5 นายสิทธิชนะชัย
จิระศิริโชติ
6 ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร
7 อ.ดร.ปญญา จันทโคต
8 ผศ.เลิศชัย
วาสนานิกรกุลชัย
9 อ.ดร.ฟรานซีส
นันตะสุคนธ

เรื่อง

ผูจัด

ระยะเวลา

คาใช
จาย

สถานที่

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานเรื่อง “การปรับปรุง
ขอสอบ STEP การจัดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
และการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ”

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา 6-10
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ม.ค.64
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม

ไมเบิก

ชางภาพมือถือสูบิลบอรด
ระดับโลก

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผานระบบออนไลน

ไมเบิก

แนวทางการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ ขอทุน

สํานักงานบริหารการวิจัย 18 ม.ค.64 ผานระบบออนไลน
นวัตกรรมและการสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไมเบิก

2 มี.ค.64

วัฒนธรรมศึกษาของดนตรี

สถาบันวิจัยภาษาและ
4 มี.ค.ผานระบบออนไลน ไมเบิก
วัฒนธรรมเอเชีย
30 เม.ย.64
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการประชุมวาดวยขอเสนอ สํานักงานบริหารการวิจัย 23 ก.พ.64 สํานักงานอธิการบดี ไมเบิก
การยกระดับและขับเคลื่อน นวัตกรรมและการสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริหารการวิจัยและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิง่ ชัน
สรางสรรคศิลปกรรม
ของประเทศไทย

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศวัฒนา
2 ผศ.ดร.ชาญณรงค
บุญหนุน
3 ผศ.ดร.บารมี
เขียววิชัย

ลักษณะงาน
ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

หนวยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

คณะมนุษยศาสตรและ
11 ม.ค.64
สังคมศาสตร
เปนตนไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน 14-28 ม.ค.64
วิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
25 ม.ค.22 ก.พ.64
ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
Journal of Studies in the
29 ธ.ค.วิชาการ
English Language,
15 ม.ค.64
Thammasat University
ผูทรงคุณวุฒใิ หคําปรึกษาในการใช มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
26 ม.ค.64
เครื่องมือทางภาษาศาสตร
เปนตนไป
คลังขอมูลในการระบุอุปลักษณ

สถานที่
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ตอ)
ลํา
ชื่อ – สกุล
ดับ
ที่
4 อ.ดร.ปญญา
จันทโคต
5 ผศ.พิพัฒน สุยะ
6
7
8
9

ลักษณะงาน

หนวยงานที่ปฏิบัติ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารรังสิตสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพงานแปล คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.ดร.พิภู บุษบก
ผูทรงคุณวุฒิประเมินวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัย
ตามโครงการวิทยานิพนธดีเดน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําป 2563
อ.ดร.วนิดา
ผูทรงคุณวุฒิจัดทําขอสอบวัดระดับ มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและ
คราวเหมาะ ความสามารถในการใชภาษาไทย
กิจการตางประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหลี
ผศ.ดร.วรพร
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร
ภูพงศพันธุ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน ผูทรงคุณวุฒิเขารวมโครงการ
ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
"จัดทําปทานุกรมเกาหลี-ไทย"
ฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

ระยะเวลา

สถานที่

20 ม.ค.22 ก.พ.64
6 ก.พ.19 เม.ย.64
6 ม.ค.-5 ก.พ.64

1-28 ก.พ.64

-

1 ม.ค.6431 ธ.ค.68

-

แนวทางการดําเนินการของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร
และปรัชญาทางการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับเต็มไดที่ http://www.eds.su.ac.th/?page_id=5494
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
(ไมมี)

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

-

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

-

5 ก.พ.64
เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดําเนินการดานหลักสูตร

หนา ๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรและ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕)
สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรป ระสงคเสนอรายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัด การสารสนเทศ (หลักสูต รใหม พ.ศ.๒๕๖๕) และ รายชื่อคณะอนุ กรรมการพิ จ ารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕) มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผุสดี ดอกพรม
ประธาน
๒. ผูชวยศาสตราจารยเลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ปญญา จันทโคต
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อคณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาหลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การสารสนเทศ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕)
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
อนุกรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
อนุกรรมการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผุสดี ดอกพรม
อนุกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ปญญา จันทโคต
อนุกรรมการ
ฝายเลขานุการ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผุสดี ดอกพรม
เลขานุการ
๒. อาจารย ดร.ปญญา จันทโคต
ผูชวยเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ไดพิจ ารณาแลวมีมติเห็น ชอบรายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕) และรายชื่ อคณะอนุ กรรมการพิ จารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามรายละเอียด
ที่เสนอและใหเสนอมหาวิทยาลัยตอไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

หนา ๗

การดําเนินการดานการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาสังคมศาสตร ขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูรอน
ปการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าสั งคมศาสตร ได ขอเป ด รายวิช าในภาคการศึ กษาพิ เศษฤดู รอน ประจํ าป การศึ กษา
๒๕๖๓ ดังนี้
ภาควิชา
รายวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักศึกษา
อาจารยผูสอน
สังคมศาสตร ๔๓๕ ๒๔๑ - ๕๙
๑ คน เปนกรณีพิเศษใหแก
อาจารย ดร.ศิบดี นพประเสริฐ
ประเด็นการเมืองรวมสมัย นางสาวสรัลชนา จิตอุทัศน
โดยไมรับคาตอบแทน
รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๓๙๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๓๕ ๒๔๑ - ๕๙ ประเด็นการเมืองรวมสมัย ใน
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค งวดสุดทายแก
บุคลากร
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ กรรมการสงเสริม การวิจัย คณะอัก ษรศาสตร ในการประชุ มครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และในการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารตาง ๆ ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยใหผูวิจัย
ปดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคงวดสุดทาย รอยละ ๒๐ ของทุนที่ไดรับ
จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
ที่
ชื่อโครงการวิจัย/งานสรางสรรค
ผูเสนอขอรับทุน
ทุนที่ไดรับ รอยละ ๒๐ ของทุน
(บาท)
ที่ไดรับ (บาท)
๑ การวิเคราะหเนื้อหาวารสารสาขา
ผศ.ดร.จุฑาทิพย จันทรลุน ๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
(รอยละ ๒๐)
ศาสตรในฐานขอมูลดัชนีการอางอิง
วารสารไทย
๒ ลักษณะเดนดานรูปแบบของกวีวัจจะ ผศ.ดร.วีรวัฒน อินทรพร
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ในสามกรุง พระนิพนธพระวรวงศเธอ
(รอยละ ๒๐)
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๒๐,๐๐๐
(สองหมื่นบาทถวน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๘

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มฯ ได พิ จ ารณาแลว มี มติ อนุ มั ติทุ น อุ ดหนุ น การวิจั ย นวัต กรรม และการสรางสรรค
งวดสุ ด ท า ย ของทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ฯ ที่ ได รั บ ให แ ก ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.จุ ฑ าทิ พ ย จั น ทร ลุ น และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียด
ที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยระหวางแหลงทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร
(Matching Fund) งวดที่ ๒
สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะอั ก ษรศาสตร ได อ นุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ระหว า งแหล ง ทุ น ภายนอกกั บ คณะ
อักษรศาสตร (Matching Fund) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ใหแกโครงการวิจัย เรื่อง “๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กับ
ความเบงบานของศิลปะไทย” ระหวางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) และคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม เปน
หัวหนาโครงการวิจัย และคณะฯ ไดรวมสมทบทุนวิจัยเปนเงิน ๕๗๐,๔๐๐ บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นสี่รอยบาทถวน)
นั้น ในการนี้ ผูวิจัยไดรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยรอบ ๖ เดือน แลว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๒ จํานวนรอยละ ๓๐ ของทุนวิจัยที่ไดรับ เปนเงิน ๑๗๑,๑๒๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) ใหแกโครงการวิจัยดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ ๒ จํานวนรอยละ ๓๐ ของทุน
วิจัยที่ไดรับ เปนเงิน ๑๗๑,๑๒๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) ใหแกโครงการวิจัย เรื่อง
“๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กับความเบงบานของศิลปะไทย” ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการ
ประกวด/แขงขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภูมิศาสตร ประสงคขอรับเงินรางวัลสนับสนุนจํานวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ให แ ก น ายณั ฐ ดนั ย กิ จ เจริ ญ รหั ส ประจํ าตั ว ๐๕๖๐๐๔๙๔ ที่ ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ประเภท
ภาคบรรยาย กลุมภูมิศาสตรมนุษย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เรื่อง “การวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
ชิคุนกุนยาจากยุงลายอัลโบพิคตัสโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร” จาก
การแขงขันในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓
(ออนไลน) ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๙

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหอนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนายณัฐดนัย กิจเจริญ
รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๔๙๔ ไดรับรางวัลจากการประกวดเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตาม
รายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ ขอรับเงินรางวัลสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับแตงตั้งชํานาญการ
สรุปเรื่อง
ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๖๔๓/๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลั ยใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น แตงตั้งให นายสนั่น หวานแท พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดํารงตําแหนง “นักวิชาการ
อุดมศึกษาชํานาญการ” คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเงินรางวัลใหแก นายสนั่น หวานแท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) โดยใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในสวนของคณะอักษรศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ ใหแกนายสนั่น หวานแท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
โดยใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในสวนของคณะอักษรศาสตร
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่องพิจารณาดานอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ การตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Tokyo Gakugei University
ประเทศญี่ปุน
สรุปเรื่อง
คณะอักษรศาสตร ประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จํานวน
๒ ฉบับ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุน ดังนี้
๑. Memorandum of Understanding
๒. Agreement on Academic Exchange
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ไดพิจารณาแล วมี มติเห็ นชอบการตออายุขอตกลงความรวมมื อทางวิชาการระดั บ
มหาวิทยาลัย ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุน จํานวน ๒ ฉบับ ได
ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงิน
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ าคณะอัก ษรศาสตร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่ อวั น ที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดเห็นชอบใหเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิก
จายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอกองกฎหมาย จากนั้นกองกฎหมาย ไดตรวจพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ฉบับดังกลาวและ
มีขอเสนอแนะแลวนั้น คณะฯ ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของกองกฎหมายเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มฯ ได พิ จ ารณาแลว มีมติ เห็น ชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เรื่อง อัตรา
คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ และใหเสนอกองกฎหมายตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ ผลการหารือคานิยมหลักขององคกรเพื่อกําหนดกลยุทธตามแนว EdPEx
สรุปเรื่อง
ตามที่คณะฯ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพคณะวิชาตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๒ “รูจักองคกร รูจัก EdPEx” ณ โรงแรมไมดา
แกรนด ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยมีผูบริหารคณะอักษรศาสตร
หัวหนาภาควิชา ผูแทนภาควิชา และหัวหนางาน เขารวมโครงการ และไดระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดคานิยม
หลักขององคกร (Core Value) ทําใหไดคานิยมหลักขององคกร สําหรับคณะอักษรศาสตร ๒ รูปแบบ คือ
“Be Arts, be the MASTER of your Passion” และ “Arts, your TRUSTED partner” จากนั้นไดเสนอให
ภาควิชาและสํานักงานคณบดีพิจารณาคัดเลือกคานิยมหลักขององคกรเพียงแบบเดียว เพื่อกําหนดกลยุทธตาม
แนว EdPEx ตอไป ผลการคัดเลือกคานิยมหลักขององคกร จากหนวยงานภายในคณะฯ มีดังนี้
๑. “Be Arts, be the MASTER of your Passion”
จํานวน ๕ หนวยงาน
๒. “Arts, your TRUSTED partner”
จํานวน ๕ หนวยงาน
๓. ไมเสนอความเห็น
จํานวน ๒ หนวยงาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหคณะฯ ดําเนินการใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนออกเสียงเลือกคานิยมหลักขององคกร ผานระบบ google form โดยมีตัวเลือก ดังนี้
๑. “Be Arts, be the MASTER of your Passion”
๒. “Arts, your TRUSTED partner”
๓. งดออกเสียง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๑๑

ทั้งนี้ ใหออกเสียงไดถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากมีคะแนนเสียงเทากัน
ใหคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรลงมติเลือกคานิยมหลักขององคกร
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไมมี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ
ผูจดรายงานการประชุม

