ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันจันทร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ หองประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร
.....................................................
ผูมาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ
อาจารย ดร.พิภู บุษบก
ผูชวยศาสตราจารยบุหลัน กุลวิจิตร
ผูชวยศาสตราจารยนาตยา อยูค ง
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ
นางรสธร จันทรสิงขรณ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

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

รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ ปนทอง
ผูช วยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน
อาจารย ดร.นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย
รองศาสตราจารยวนั ชัย สีลพัทธกุล
อาจารยภาณุพนั ธ จันทรเฟอง
อาจารยอาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารยศิวพร สุวรรณมณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก รุงกีรติกุล
ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
อาจารย ดร.ณัฐภรณ สถิตวราทร
รองศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร
อาจารยวิมลศิริ กลิ่นบุบผา

คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจยั
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนสายสนับสนุน
หัวหนางานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
หัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบนั ตะวันออก
หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ

กรรมการ
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 ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๒

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
-

ผูไมมาประชุม
๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน
๒ ผูช วยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน

หัวหนาภาควิชาปรัชญา
หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร
ในฐานะอาจารยพิเศษ วิทยากร กรรมการ การเขารวมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ใหหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารยพิเศษ
ลํา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.ปณณทัต
โพธิเวชกุล
2 อ.ดร.รัชฎาพร
ฤทธิจันทร

เรื่อง
รายวิชา 201-22008 การแสดง
รายวิชา FRC223 French Oral
Communication II

ผูเชิญ

ระยะเวลา

คณะศิลปนาฏดุริยางค
1 ธ.ค.63สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
31 มี.ค.64
คณะมนุษยศาสตร
7 ม.ค.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
13 พ.ค.64
วิโรฒ

สถานที่
คณะศิลปนาฏดุริยางค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผานระบบออนไลน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๓

กรรมการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน

หนวยงานที่เชิญ
หรือแตงตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการรางวัลพานแวนฟา ประจําป 2564 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร

ป 2564

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.เลิศชัย
วาสนานิกรกุลชัย
2 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน

เรื่อง

ผูเชิญ

วิทยากรเสวนาเรือ่ ง "ตามทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนสารสนเทศศาสตร"
Current Status of Korean
Language Education in
Thailand

ระยะเวลา

สถานที่

คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12 ม.ค.64

ผานระบบออนไลน

Incheon National
University, Republic of
Korea

20 ม.ค.64

ผานระบบออนไลน

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ

2 ผศ.ตะวัน วรรณรัตน
3 อ.ดร.ปญญา
จันทโคต

เรื่อง
ประชุมหัวขอ Research
Abroad-Widening your
Horizons
อบรมออนไลนสาํ หรับผูสอน
และนักศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ
การสํารวจสถานการณปญหา
และการพัฒนาระบบความรู
เศรษฐศาสตรในประเทศไทย
เขียนบทความวิจัยอยางไรให
ไดรับการตีพิมพ

4 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรือ่ งสั้น ครั้งที่
1/2564

ผูจัด

ระยะเวลา

สถานที่

คาใช
จาย

มหาวิทยาลัยซีเกิน
16 มี.ค.64
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ผานระบบออนไลน ไมเบิก

องคกร DAAD

ผานระบบออนไลน ไมเบิก

คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

16 มี.ค.
9 เม.ย.
10 พ.ค.
1,6 ก.ค.64
๘ มี.ค.64

สํานักงานบริหารการวิจัย
1 มี.ค.64
นวัตกรรมและการสรางสรรค

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรือ่ งสั้น
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

9 มี.ค.64

ผานระบบออนไลน ไมเบิก
ผานระบบออนไลน ไมเบิก
อาคารรัฐสภา

ไมเบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๔

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.บูลยจีรา
ชิรเวทย
2 ผศ.รุงฤดี
เลียวกิตติกุล
3 ผศ.ดร.ศศิกานต
คงศักดิ์
4 ผศ.ดร.สมชาย
สําเนียงงาม

ลักษณะงาน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การพัฒนาสือ่
ประสมสงเสริมการเรียนคําชวย
ภาษาญี่ปุนระดับตน"
ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิประจํากอง
บรรณาธิการวารสารครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
วารสารอิเล็กทรอนิกสทาง
การศึกษา

หนวยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

วารสารภาษา ศาสนา และ
25 ก.พ.วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
12 มี.ค.64
วิทยาลัยครุศาสตร
2 ก.พ.64
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เปนตนไป
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ 9-22 ก.พ.64
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร
25 ก.พ.64
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนตนไป

สถานที่
-

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

ผลการหารือคานิยมหลักขององคกรเพื่อกําหนดกลยุทธตามแนว EdPEx

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรใน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ไดใหบุคลากรลงคะแนนเสียงคัดเลือกคานิยมหลักขององคกรเพื่อกําหนดกลยุทธตาม
แนว EdPEx โดยมีคานิยมหลักใหเลือก ๒ รูปแบบ ไดแก
๑. “Be Arts, be the MASTER of your Passion”
๒. “Arts, your TRUSTED partner”
ปรากฏวา เสีย งสว นมากเลื อก “Be Arts, be the MASTER of your passion” เป น ค านิ ย ม
หลักขององคกรเพื่อกําหนดกลยุทธตามแนว EdPEx ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

หนา ๕

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร ไดรวบรวมและจัดทําสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการ
คนหามติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับอางอิงและประกอบการพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดําเนินการดานหลักสูตร

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดําเนินการดานการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาประวัติศาสตร ขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-2019)
สรุปเรื่อง
ภาควิชาประวัติศาสตร ประสงคขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนายกิตติศักดิ์ ชอบลิ้ม
รหัสประจําตัว ๕๙๒๐๕๒๑ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร อันเนื่องมาจากการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนายกิตติศักดิ์
ชอบลิ้ ม รหั ส ประจํ าตั ว ๕๙๒๐๕๒๑ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได ต าม
รายละเอียดที่เสนอ และใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยตอไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวรค (Hamburg University)
และมหาวิทยาลัยโอซากะ (Osaka University)
สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะ ได มี บั น ทึ ก ข อ ตกลงความรว มมือ (MOU) กับ มหาวิท ยาลัย ฮัม บวรค (Hamburg
University) สหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี และมหาวิ ท ยาลั ย โอซากะ (Osaka University) ประเทศญี่ ปุ น นั้ น
มหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แหง ดังกลาวแจงความประสงคขอสงนักศึกษามาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร
ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮัมบวรค
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ Ms. Olga Inez
๒ Ms. Nadtaya Claus
๓ Ms. Jasmin Alimi
๔ Mr. Alexander Akkani Warning

ระยะเวลาเรียน
๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔)
๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔)
๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔)
๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตนและปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากะ
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ Ms. Takahashi Kotoe
๒ Ms. Kanaida

ระยะเวลาเรียน
๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔)
๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตนและปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔)

วิชาการ

ทั้งนี้ ขอยกเวนคาเลาเรียนของนักศึกษาและใหอาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน เปนอาจารยที่ปรึกษาทาง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวรค
และมหาวิทยาลัยโอซากะ จํานวน ๖ คน โดยยกเวนคาเลาเรียน และใหแตงตั้งอาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน เปน
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ ไดตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ นักศึกษาขอถอนรายวิชาลาชาเปนกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
นางสาวพรรษชล เจียมพิพัฒน รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๑๐๖๕๘ ประสงคขอถอนรายวิชาลาชาเปน
กรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒ รายวิชา ไดแก
๑. ๔๑๓ ๔๐๒-๕๙ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ๒
๒. ๔๑๓ ๑๐๖-๕๙ การอานภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๗

มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เห็ น ชอบให น างสาวพรรษชล เจี ย มพิ พั ฒ น รหั ส ประจํ าตั ว
๖๓๐๕๑๐๖๕๘ ถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒ รายวิชา ลาชาเปนกรณีพิเศษ
ไดตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ อาจารย ดร.สิริชญา คอนกรีต รายงานผลการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
ฉบับสมบูรณ
สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไดมี
มติเห็นชอบให อาจารย ดร.สิริชญา คอนกรีต จัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๗๓ คติชนวิทยา
และอนุ มัติให ทุน สนั บสนุน การจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ ในประกาศของคณะฯ เป นเงิน
๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) นั้น
อาจารย ดร.สิ ริ ช ญา คอนกรี ต ได จั ด ทํ า เอกสารประกอบการสอนรายวิ ช า ๔๑๑ ๒๗๓
คติชนวิทยา เสร็จสมบูรณแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เห็ น ชอบเอกสารประกอบการสอนรายวิ ช า ๔๑๑ ๒๗๓
คติชนวิทยา ตามที่เสนอ และอนุมัติใหจายเงินสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนงวดสุดทายเปนเงิน
๒,๕๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน) ใหแก อาจารย ดร.สิริชญา คอนกรีต ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการ
ประกวด/แขงขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าภาษาไทย ประสงค ข อรั บ เงิ น รางวั ล สนั บ สนุ น ให แ ก น ายแมน คล า ยสุ ว รรณ
รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๒๐๐๐๓ ที่ไดรับรางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเดนแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช
๒๕๖๔ ประเภทหนั งสื อ สํ า หรั บ เด็ ก วั ย รุ น อายุ ๑๒ - ๑๘ ป เรื่ อ ง “นั บ หนึ่ งให ถึ งฝ น ” จั ด โดย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให อ นุ มั ติ เ งิ น รางวั ล สนั บ สนุ น ให แ ก น ายแมน
คล ายสุ ว รรณ รหั ส ประจํ าตั ว ๖๒๐๕๒๐๐๐๓ ไดรั บ รางวัล จากการประกวดเป น เงิ น ทั้ งสิ้ น ๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งพันบาทถวน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

หนา ๘

บุคลากร

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่องพิจารณาดานอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ การเสนอขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
สรุปเรื่อง
คณะอักษรศาสตร ไดจัดทํา (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ ขออนุญาตตัดตนไมเพื่อวางถังบําบัดน้ําเสีย
สรุปเรื่อง
ดวยคณะอั กษรศาสตรอยูระหวางดําเนิน โครงการซอมแซมอาคารอั กษรศาสตร ๓ ตามแบบ
กอสรางของโครงการ กําหนดใหมีสวนของการวางถังบําบัดน้ําเสียความจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไวใตดินบริเวณดานหลัง
อาคารอักษรศาสตร ๓ ตรงกับแนวของหองน้ําฝงตะวันออก ซึ่งบริเวณดังกลาวมีรากของตนจามจุรีขวางอยูใตดิน
และวิศวกรไดประเมินวาการขุดหลุมขนาดใหญเพื่อวางถังบําบัดน้ําเสียจําเปนตองตัดรากไมสวนที่อยูใตดินออกไป
ดวย ทําใหมีความเสี่ยงสูงที่ตนจามจุรีจะโคนลมขณะเจาหนาที่ปฏิบัติงานหรือภายหลังจากนี้ ดังนั้น เพื่อความ
ปลอดภั ยจึ งขออนุ ญ าตตัดต น จามจุรีดังกล าว โดยคณะฯ จะดําเนินการปลู กตน ไม ทดแทนในภายหลังเมื่อการ
ซอมแซมอาคารอักษรศาสตร ๓ แลวเสร็จ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหตัดตนจามจุรีไดตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ การพิจารณาการออกแบบและการเลือกวัสดุสําหรับการซอมแซมลานทรงพล
สรุปเรื่อง
ดวยปจจุบันลานทรงพลมีสภาพที่ชํารุดไปตามกาลเวลา ในการนี้คณะฯ ไดรับความอนุเคราะห
จากภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในการออกแบบการซอมแซมลานทรงพลเพื่อใหสภาพ
พรอมใชงานและมีความสอดคลองกลมกลืนกับสภาพปจจุบัน โดยงบประมาณในการปรับปรุงลานทรงพลและ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๙

การจัดทํา co-working space ใตอาคาร ๓๖ ป คณะอักษรศาสตร จะไดรับความอนุเคราะหจากพระพรหมเวที
(สุเทพ ผุสสธมโม) เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) และ
ค าใช จ ายส ว นเกิ น จากนี้ ค ณะอั ก ษรศาสตร จ ะเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ ดั งนั้ น จึ งขอให ค ณะกรรมการประจํ าคณะ
อักษรศาสตร พิจารณาเรื่องการออกแบบและการเลือกวัสดุ ในการปรับปรุงลานทรงพลตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการออกแบบซอมแซมลานทรงพลตามรายละเอียดที่
เสนอ และเลือกใช “กรวดลาง” เปนวัสดุในการซอมแซมพื้นลานทรงพล
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๔ การขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกใหแกขาราชการ พนักงาน
ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ด ว ยกองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได ดํ า เนิ น การสํ า รวจรายชื่ อ ข า ราชการ พนั ก งาน
ลูกจางประจํา ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในสวนของคณะ
อักษรศาสตร มีจํานวน ๕ คน ดังนี้
ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
๑. นายมนัสชัย เศรฐไชย
๒. นางสุวรรณี ชินเพียร
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร
พนักงานมหาวิทยาลัย
๕. อาจารย ดร.โกสินทร ปญญาอธิสิน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายชื่ อ ข า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ า งประจํ า ที่
เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในสวนของคณะอักษรศาสตร ที่
สมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก จํานวน ๔ ราย ไดแก
๑. นายมนัสชัย เศรฐไชย
๒. นางสุวรรณี ชินเพียร
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร
กรณี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒ น อินทรพร มีอายุราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร ๘ ป
๘ เดือน ๒๙ วัน แตเนื่องจากเปนผูมีผลงานดีเดน ตามพันธกิจทั้ง ๔ ดาน คือ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หนา ๑๐

ดานการเรียนการสอน เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรศึกษาทั่วไป ปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
ของภาควิชาภาษาไทย
ดานการวิจัย เป นนั กวิจัยที่มีผลงานวิจัยหลายเรื่อง และปฏิบั ติห นาที่เปน ผูทรงคุณวุฒิ ในการ
พิจารณาโครงการวิจัย รายงานการวิจัย
ด า นบริ ก ารวิ ช าการ เป น ผู ที่ รับ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น โครงการบริก ารวิ ช าการของภาควิช า
ภาษาไทยมาอยางตอเนื่อง
ด า นทํ า นุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เป น ผูรับ ผิ ดชอบและส งเสริม การจัด การเรีย นการสอน
ภาษาไทยใหแกชาวตางประเทศ
และใหเสนอกองกลาง สํานักงานอธิการบดีตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๕ การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดขอใหคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปน
ขาราชการพลเรือนดีเดนและบุคลากรดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ ตามกลุมและจํานวน ดังนี้
๑. กลุม ๑ ขาราชการ
จํานวน ๑ คน
๒. กลุม ๒ ลูกจางประจํา
จํานวน ๑ คน
๓. กลุม ๓ พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๒ คน
- สายวิชาการ จํานวน ๑ คน
- สายสนับสนุน จํานวน ๑ คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการเสนอชื่อ
ผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนและบุคลากรดีเดน โดยมีรองคณบดีฝายบริหารและการ
พัฒนา เปนประธานอนุกรรมการ และใหภาควิชาเสนอรายชื่อผูแทนภาควิชาเปนอนุกรรมการฯ ภาควิชาละ ๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๖ จํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา คณะ
อักษรศาสตร พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ใหแจงคณาจารยประจําสามารถขอทักทวงผลงานทางวิชาการตามประกาศ
หรือขอเพิ่มเติมขอมูลผลงานทางวิชาการระหวาง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ นั้น มีคณาจารยประจําที่ประสงคขอ
ทักทวงจํานวนผลงานทางวิชาการและขอเพิ่มเติมขอมูลผลงานทางวิชาการระหวาง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จํานวน
๑๙ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการทักทวงจํานวนผลงานทางวิชาการและขอเพิ่มเติม
ขอมูลผลงานทางวิชาการระหวาง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ของคณาจารยจํานวน ๑๙ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป ๒๕๖๔

หนา ๑๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา คณะฯ จะจัดโครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
ประจําป ๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีกําหนดการดังนี้
๐๙.๐๐ น.
ถวายอาหารและเครื่องสักการะพระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ และศาลเจาที่ คณะอักษรศาสตร
๑๐.๓๐ น.
สรงน้ําพระพุทธ พระพิฆเณศ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ศาสตราจารย ม.ล.ปน มาลากุล
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารรวมกัน
๑๔.๐๐ น.
นันทนาการตามประเพณีสงกรานต
จึงขอเชิญคณาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรมในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้จะไดสงรายละเอียดใน
ชองทางไลนของคณะอักษรศาสตรตอไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

การเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรของ
อาจารย ดร.ปวริส มินา

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ งให ที่ ป ระชุ ม ฯ ทราบว า ตามที่ ค ณะฯ มี ก ารขยายงานมากขึ้ น และ อาจารย
จิตรนันท กลิ่นนอย ลาออกจากตําแหนงผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดังนั้น คณะฯ จึง
ทาบทาม อาจารย ดร.ปวริส มินา ใหดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายพัฒนาองคกร โดยจะใหมีหนาที่ในการดูแลดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา และจะไดใหอาจารย ดร.ปวริส มินา เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร ในฐานะ “ผูเขารวมประชุม” ตั้งแตการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไมมี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ
ผูจดรายงานการประชุม

