ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๔๐๙ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สขุ กิจ
๒ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์กัณฑ์อเนก จารุรักษา
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมโิ คกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรี า ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิตวิ งศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทัว่ ไป

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรกั ษ์
๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
๓ อาจารย์สรุ ศักดิ์ ประดับถ้อย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายนนทกร หุน่ สําราญ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลํา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.ดร.คัททิยากร
ศศิธรามาศ

วิชา

ผู้เชิญ

TRA 6342 สังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
เยอรมันสําหรับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นักแปล

ระยะเวลา
4-25 พ.ย.60
(วันเสาร์)

สถานที่
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

กรรมการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
2 อ.ดร.กฤษณพงศ์
ทัศนบรรจง
3 อ.ธีรัช รําแพนเพชร

4 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง "กลวิธี
แปลบุรุษสรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นของไทย"
กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ (ดนตรีไทย)
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจ
กระดาษคําตอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ
"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561"
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง
"ผู้หญิงในนวนิยาย ห้วงรัก-เหวลึก
ของหลวงวิจิตรวาทการ"

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
8 ธ.ค.60
19-21 ธ.ค.60

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6-7 ม.ค.61

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 ธ.ค.60

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

โครงการพัฒนาอาจารย์ใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 ธ.ค.60 คณะมนุษยศาสตร์และ
สาขาวิชาดนตรีสู่การเขียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ
ราชภัฏนครสวรรค์

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์
2 ผศ.ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
3 อ.ชฎาภรณ์
จันทร์ประเสริฐ
4 อ.ชุติมา อารียะธนวัลย์
5 น.ส.ประภาพร ถึกกวย
6 อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล
7 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
8 อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
9 อ.หทัยวรรณ
เจียมกีรติกานนท์
10 อ.ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
11 ผศ.อภิวัฒน์ คุ้มภัย
12 อ.อรษา สิทธิโชติอนันต์

เรื่อง

ผู้จัด

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลา

สถานที่

19 ธ.ค.60 ห้องประชุม ชั้น 8
อาคาร 50 ปี

ค่าใช้
จ่าย

ไม่เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
13 อ.นาตยา อยู่คง

14 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
ภูมิโคกรักษ์

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลา

การเมืองคนดี : ความคิด ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 ธ.ค.60
และอัตลักษณ์การเมืองของ
ผู้สนับสนุน ขบวนการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ประชุมวิชาการเรื่อง "ภูมิศาสตร์ สมาคมภูมิศาสตร์
27-29
ตามศาสตร์พระราชา"
แห่งประเทศไทย
ธ.ค.60

ค่าใช้
จ่าย

สถานที่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ไม่เบิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เบิก
นครราชสีมา

การปฏิบตั งิ านอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ลักษณะงาน
ที่
1 อ.ดร.บารมี เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
2
3
4

ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์
อ.ดร.รัชฎาพร
ฤทธิจันทร์
ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
รายงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

สถานที่

Graduate Program in English 26-27 ธ.ค.60 Chulalongkorn
as an International Language,
University
Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
30 พ.ย.60
เป็นต้นไป
วารสารมนุษยศาสตร์และ
7-20 ธ.ค.60
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรี
24 พ.ย.22 พ.ย.60

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

ผลการคัดเลือกนักเรียนทุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก่
นักศึกษาชาวกัมพูชา ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาภาษาไทย จํานวน ๓ ทุน
และภาควิชาประวัติศาสตร์ จํานวน ๒ ทุน รวมทั้งสิ้น ๕ ทุน นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
ทุนดังกล่าว ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ลําดับ
ที่
1
2

ภาควิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
รวม

๒
๑
๒
๕

ผู้เข้ารับการ
สอบ
สัมภาษณ์
๑
๐
๐
๑

หน้า ๕

ผู้ผา่ นการ
สอบ
สัมภาษณ์
๐
๐
๐
๐

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

นักศึกษากระทําผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ ในรายวิชา ๐๘๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
(ขอถอนเรื่อง)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน

สรุปเรื่อง
ตามที่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ภั ธ ทรา โต๊ ะ บุ ริน ทร์ รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ ได้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่
ภาควิชาภาษาเยอรมันจะสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ แล้ว ที่ประชุมภาควิชาภาษาเยอรมันเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๐ ได้ยืนยันให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ เป็นผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาเยอรมันใน
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน และให้อาจารย์อันนา คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา
ภาษาเยอรมันตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันชุด
เดิม และให้อาจารย์อันนา คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
จนกว่าการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมันจะเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

หน้า ๖

ภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รบั
รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ นายอธิบดี ชลสกุล
ถาวร รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๑๖ ซึ่งชนะเลิศการประกวดภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ จัดโดย
มูลนิธิร่มฉัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นายอธิบดี ชลสกุล
ถาวร รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๑๖ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะ
อักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

โครงการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
คณะฯ ประสงค์จะจัด “โครงการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร” ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารวชิ ร มงกุ ฎ คณะอั ก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และประสงค์ของดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกรายวิชาที่คณะ
อักษรศาสตร์เป็ น ผู้ดําเนิ นการสอน ในวัน พฤหั สบดีที่ ๑ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๑ เพื่ อให้ ค ณาจารย์ บุ คลากร และ
นักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ
๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อของด
การเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาเพิม่ เติมในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๔๓๕ ๓๐๑ ทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
ในภาคการศึ ก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ โดยอนุ ญ าตให้ นางสาวกรรณิ ก าร มะโนแสง รหั ส ประจํ า ตั ว
๐๕๕๘๐๐๑๑ ลงทะเบียนได้เพียงคนเดียว ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ดังกล่าวไม่ประสงค์เบิกค่าสอนเกินเกณฑ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๗

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๓๕ ๓๐๑ ทฤษฎีและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

National Cheng Kung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ขอทํา
ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ด้วย National Cheng Kung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้ห วัน) ได้ เสนอขอทํ า
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการจึงได้
เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือมาให้พิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National
Cheng Kung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

ภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๔๔๒ ๒๐๗ วรรณกรรมจีน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยอนุญ าตให้ นางสาวชนินาถ สุขเกษม รหัสประจําตัว ๐๕๕๗๐๐๗๔
ลงทะเบียนได้เพียงคนเดียว ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวไม่ประสงค์นับ
หน่วยกิตเพื่อเบิกค่าสอนเกินเกณฑ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๔๒ ๒๐๗ วรรณกรรมจีน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

ภาควิชานาฏยสังคีต ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์

สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต รหัสประจําตัว ๐๔๖๐๐๐๔๐
จากค่าระดับคะแนน D เป็น A เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนเก็บลงในระบบคอมพิวเตอร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๘

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙
ดนตรีวิจักษ์ ภาคการศึ กษาต้ น ปี การศึก ษา ๒๕๖๐ ของนางสาวเพ็ ญ ประภา ประคุ ณ หั งสิต รหั ส ประจําตั ว
๐๔๖๐๐๐๔๐ จากค่าระดับคะแนน D เป็น A ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ภาควิชาภาษาไทย ขอแก้ไขค่าระดับรายวิชา ๔๑๑ ๑๐๒ พืน้ ฐานวรรณคดีไทย
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๑ ๑๐๒ พื้นฐานวรรณคดี
ไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวดรัณ ปิติพัฒน์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๑๒๒ จากค่า
ระดับคะแนน D+ เป็น C+ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนรายงานย่อย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๑ ๑๐๒
พื้ น ฐานวรรณคดี ไทย ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ของนางสาวดรั ณ ปิ ติ พั ฒ น์ รหั ส ประจํ า ตั ว
๐๕๕๙๐๑๒๒ จากค่าระดับคะแนน D+ เป็น C+ ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ การปรับเกณฑ์การคํานวณค่าสอนเกินเกณฑ์ของคณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
งานแผนและประกันคุณ ภาพการศึกษา ได้เสนอวิธีการปรับลดค่าใช้จ่ายค่าสอนเกินเกณฑ์ ให้
เป็นไปตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑ์ที่ ๑ ลดค่าสอนเกินเกณฑ์ จาก ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เหลือ ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท
เกณฑ์ที่ ๒ นับภาระงานสอน ๑๕ สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับเกณฑ์การคํานวณค่าสอนเกินเกณฑ์ของคณะ
อักษรศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่ ๒ และให้นับภาระงานสอน ๑๕ สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา และให้เริ่มใช้เกณฑ์นี้ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่วนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้นับภาระงานสอนเพียง ๑๖
สัปดาห์
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลักของ
หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ
สรุปเรื่อง
คณะทํางานกําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลักของหัวหน้าภาควิชาและ
บุค ลากรสายวิชาการ ได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลักของหั วหน้า
ภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๙

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะทํางานกําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้าน
ตัวชี้วัดผลงานหลักของหัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ นํา (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้านตัวชี้วัดผลงานหลักของหัวหน้าภาควิชาและบุคลากรสายวิชาการ กลับไปทบทวนการปรับค่าน้ําหนักในส่วน
ต่าง ๆ และเห็นชอบในหลักการของการแบ่งเป็นอาจารย์สายการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์สายวิจัย โดย
กําหนดให้แต่ละภาควิชามีสัดส่วนอาจารย์สายวิจัยต่อการจัดการเรียนการสอนไม่เกินร้อยละ ๗๐ : ๓๐
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

