ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง 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.วรางคณา นิพัทธ์สขุ กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์ธีรัช รําแพนเพชร
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมโิ คกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรี า ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิตวิ งศ์
อาจารย์สรุ ศักดิ์ ประดับถ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทัว่ ไป

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
อาจารย์อันนา คือเบล
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (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.ปัณณทัต
โพธิเวชกุล
2 อ.ดร.ภูรดา
เซี่ยงจ๊ง

วิชา

ผู้เชิญ

201-23009 ศิลปะการแสดง 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาจารย์ผู้สอนภาษาจึน
ระดับชั้นอนุบาล 2

ระยะเวลา

สถานที่

5 มิ.ย.-25 ก.ย.61 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(วันอังคาร)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 6 มิ.ย.-12 ก.ย.61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและ
(วันพุธ)
ศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)
ประถมศึกษา)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

กรรมการ
ลํา
หน่วยงานที่เชิญ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ชื่อคณะกรรมการ
หรือแต่งตั้ง
ที่
1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
กรรมการกลั่นกรองเค้าโครงดุษฎีนพิ นธ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุญหนุน
2 ศ.ดร.บุษบา
Participation in international conference 1st International Conference in
กนกศิลปธรรม as a Featured Speaker and as co-host English Studies: Innovations in English
Language Teaching and
Learning,Thaksin University
3 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ชิรเวทย์
"Motion Event Expressions in So an
Endangered"
4 ผศ.ดร.ผุสดี
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "การตรวจสอบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกพรม
และการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศด้านโภชนาการ
บนเฟซบุ๊คของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย"
5 อ.วีณา วุฒิจํานงค์
กรรมการตัดสินผลงานนักเรียนรอบคัดเลือกและ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
6 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
รอบตัดสินเพื่อเข้าแข่งขันความสามารถด้าน ขั้นพื้นฐาน
อินทรพร
ภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
7 ผศ.ดร.สมชาย
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปริเฉทการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สําเนียงงาม
แถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิง :
การศึกษาเชิงปริเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์"
8 รศ.สุวัฒนา
- ประธานสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เลี่ยมประวัติ
เปรียบเทียบคําลักษณะนามในภาษาคําเมืองกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาพม่า"
- ประธานสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "ชื่อละคร
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทรทัศน์เวียดนามในมิติภาษาและวัฒนธรรม" มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
18 มิ.ย.61
26-29 มิ.ย.61

12 มิ.ย.61
19 มิ.ย.61

28-29 มิ.ย. 61
และ 23 ก.ค.61
25 มิ.ย.61

18 มิ.ย.61
28 มิ.ย.61

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ธีรัช รําแพนเพชร

เรื่อง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและอบรม
ภาษาอังกฤษ IELTS ครั้งที่ 3
สําหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร : Listening and
Speaking)
2 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
การผลิตนวัตกรรมงานวิจัยและ
งานวิชาการรับใช้สังคม ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0
3 ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม ศิลปะการพูดและนําเสนอ
สําหรับผู้บริหาร

ผู้เชิญ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา

สถานที่

2-24 มิ.ย.61 คณะวิทยาศาสตร์
(เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์และ
19-20
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มิ.ย.61
ราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาล
21 มิ.ย.61
บรมราชชนนี สระบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน้า ๔

วิทยากร (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
ที่
4 อ.สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ สังคม เศรษฐกิจไทย
ในกระแสโลก
5 ผศ.สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ กําเนิดและพัฒนาการตลาดสด
และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน

ผู้เชิญ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลา
28 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61

สถานที่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.กานดาวัลย์
คุณานนท์วิทยา

การสร้างสรรค์ Motion
Infographic

2 นายโกวิทย์ หลําชุ่ม
3 นายสิทธิชนะชัย
จิระศิริโชติ

การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง ศูนย์คอมพิวเตอร์
ด้วยเทคโนโลยี AR: เพื่อประยุกต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ใช้งานด้านการท่องเที่ยว"

เรื่อง

ผู้จัด
หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

4 อ.ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง โครงการประชุมสัมมนา การ
กองบริการการศึกษา
5 ผศ.บุหลัน กุลวิจติ ร
นําเสนอผลงานวัตกรรมการเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 อ.ดร.ปัญญา จันทโคต การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 อ.ชฎาภรณ์
จันทร์ประเสริฐ
8 อ.พิพัฒน์ สุยะ
9 นายภูมิ พึ่ งพระ
10 อ.ดร.ยงยุทธ
วิถีไตรรงค์
11 อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล

12 อ.ดร.สิรินาถ
ศิริรัตน์
13 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ
14 ผศ.ดร.อัจฉรา
รักยุติธรรม
15 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

แนวทางการสอนแบบ Active
Learning Approaches to
Teaching Active Learning
จริยธรรมกับการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
โครงการผู้นําองค์กรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปี 2561
GIS Workshop

ระยะเวลา

20-22
มหาวิทยาลัยมหิดล
มิ.ย.61

ค่าใช้
จ่าย
เบิก

18-19
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มิ.ย.61 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

19 มิ.ย.61 ห้องประชุม ชั้น 7
อาคาร 50 ปี

ไม่เบิก

วิทยาลัยการจัดการ
2 มิ.ย.61
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรุงเทพฯ
สมาคมปรัชญาและศาสนา 29-30
แห่งประเทศไทย
มิ.ย.61
กองกิจการนักศึกษา
19 มิ.ย.61
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT)
- สังคมร่วมใจ..ห่วงใยสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Creative Teaching
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 Years of Thailand-Korea มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Relations
ศูนย์รังสิต
ทิศทางการพัฒนา ส่งเสริม และ สํานักงานนวัตกรรม
สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานที่

20 มิ.ย.61
28 มิ.ย.61
7 มิ.ย.61
13 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61

วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรุงเทพฯ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงแรมเดอะเลกาซี่
ริเวอร์แควรีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT)
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงแรมเรดิสัน บลู
กรุงเทพฯ
สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก
ไม่เบิก

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15-17
ไม่เบิก
ด้านชายแดนศึกษา
มิ.ย.61
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมด้วย คณะสังคมวิทยาและ
13 มิ.ย.61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เบิก
โปรแกรม NetDraw
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน้า ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.จุฑารัตน์
ช่างทอง
2 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

ลักษณะงาน

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

สถานที่

4-18 มิ.ย.61

-

12-26 มิ.ย.61

-

3 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์
4 อ.วีณา วุฒิจํานงค์
5 อ.ดร.สิริชญา
คอนกรีต

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
Journal of Social Sciences
วิชาการ
Humanities and Arts,
Silpakorn University
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รายงาน
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ข้อสอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาไทย

4,11,18-19
มิ.ย.61

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

6 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
อินทรพร
7 ผศ.ดร.ศศิกานต์
คงศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

6-20 มิ.ย.61

-

24 พ.ค.13 มิ.ย.61

-

8 ผศ.ดร.สมชาย
สําเนียงงาม
9 รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

25 พ.ค.15 มิ.ย.61
17-23 มิ.ย.61

-

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสาร Journal of English
Studies คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

30 พ.ค.61

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

รายงานผลการดําเนินการบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงาน
ระดับหลักสูตร เฉพาะองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ลงในระบบ CHE-QA Online เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว พบว่า มีหลักสูตรที่ดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
แล้ว ๑๔ หลักสูตร ยังไม่ได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ๔ หลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรที่ดําเนินการบันทึกข้อมูลลง
ในระบบแล้ว พบว่ามีบางหลักสูตรที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

หน้า ๖

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ภาควิชานาฏยสังคีต ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๐๖ ศิลปะและ
ศิลปะการแสดงของเอเชียตะวันออก

สรุปเรื่อง
ภาควิ ช านาฏยสั งคี ต ประสงค์ จ ะขอแก้ ไขค่ า ระดั บ คะแนนรายวิ ช า ๔๕๐ ๒๐๖ ศิ ล ปะและ
ศิลปะการแสดงของเอเชียตะวันออก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากเกิดความผิดพลาด
ในการบันทึกผลการศึกษาในระบบคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาจํานวน ๙ ราย ดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รหัสประจําตัว
๐๕๕๘๐๕๗๕
๐๕๕๘๐๕๗๖
๐๕๕๘๐๕๗๗
๐๕๕๘๐๕๗๙
๐๕๕๘๐๕๘๐
๐๕๕๘๐๕๙๓
๐๕๕๘๐๕๙๘
๐๕๕๘๐๖๑๔
๐๕๕๘๐๖๒๙

ชื่อ-สกุล
นางสาวอาโป ชุนณวงศ์
นางสาวอาภานันท์ บินสุไกมี
นางสาวกรกนก อินทรวิชา
นางสาวกัลยรัตน์ ถมยา
นายกิตติธัช เลิศปุณยภา
นายธนเดช รัชนีกร ณ อยุธยา
นายธันวา สมานพิกุลวงศ์
นางสาวแพรวไพลิน บูรณะศิริ
นางสาววิภวานี ก้อนแก้ว

ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่
A
B
C
A
B+
C
A
B+
B+
A
D+
D
F
D
C+
C
B
B+

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๐๖
ศิลปะและศิลปะการแสดงของเอเชียตะวันออก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักศึกษาจํานวน
๙ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๓๖ ธุรกิจทางเลือก

สรุปเรื่อง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๓๖ ธุรกิจทางเลือก
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนายวรยุทธ วิศาลวณิชธัญ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๕๐๙ จากค่า
ระดับคะแนน B+ เป็น A เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน้า ๗

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๓๖
ธุ ร กิ จ ทางเลื อ ก ภาคการศึ ก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ของนายวรยุ ท ธ วิ ศ าลวณิ ช ธั ญ รหั ส ประจํ าตั ว
๐๕๕๙๐๕๐๙ จากค่าระดับคะแนน B+ เป็น A ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ตามที่ภาควิชานาฏยสังคีตได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์แล้วนั้น บัดนี้ ภาควิชานาฏยสังคีตประสงค์ขอ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชานาฏยสังคีตปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การทวนเกรดรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะฯ ได้เปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
อัษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔ และ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๔๖๕ รายวิชา ฝ่าย
วิชาการได้จัดทําสรุปผลการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ส่งผลการศึกษาให้คณะฯ จํานวน ๔๖๕ รายวิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔๖๕ รายวิชา
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญ
ุ ส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
(วาระลับ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน้า ๘

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

การลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนของคณะฯ

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการ
เปลี่ย นแปลงช่ วงเวลาการเปิ ด -ปิ ด ภาคการศึ กษา ทํ าให้ นั ก ศึ กษาที่ ล าไปศึ ก ษาในต่ างประเทศตามโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มี MOUกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
ไม่สามารถกลับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทันการเปิดภาคการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ล าพั ก การศึ ก ษาเพื่ อ ไปศึ ก ษาใน
ต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคู่สัญญา รวมถึง
นักศึกษาตามโครงการความร่วมมือแบบ ๓+๑ หรือ ๗+๑ สามารถกลับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ล่าช้าได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า ๔ สัปดาห์ ภายหลังการเปิดภาคการศึกษา หากเกินกว่านั้นให้ขอ
อนุญาตเป็นรายกรณีไป
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

