ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (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
๒๒
๒๓
๒๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์จันทิรา เกิดคา
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
รักษาการแทนหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยเอเชียศึกษา

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัม มนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.ดร.เพชรดา
ชุนอ่อน
2 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์
ผาทอง

เรื่อง
รหัสวิชา 01452232
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย
รายวิชา SU202 English for
International
Communication

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

คณะสังคมศาสตร์
9 ธ.ค.62มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 เม.ย.63
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา 2 ธ.ค.62ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
18 มี.ค.63
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถำนที่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน้า ๓

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.บารมี
เขียววิชัย
2 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมกำร
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Conceptual
References and Orientations in Sequential
Discourse"
กรรมการประเมินภาคนิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
จานวน 4 เรื่องคือ
1.การฆ่าตัวตายและการสร้างความปกติหลังการฆ่าตัว
ตายในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่
2.รัฐธรรมนูญ 2560 ว่าด้วยการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข
3.ความรักความสัมพันธ์ในสังคมตัวแบบนอร์ดิก
4.แนวคิดเสรีนิยมใหม่กับการสร้างความนิยมในอาชีพ
และสาขาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 14 ธ.ค.62
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 พ.ย.6 ธ.ค.62

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

2
3

4

5

เรื่อง

ผู้เชิญ

Keynote Speaker 5th
Ramkhamhaeng
International Conference Universitat (Thailand) for German as a Foreign Hanoi University
Language in Southeast
(Vietnam)
Asia:"Kommuinikative
Kompetenz als
Schlusselqualifikation:
Herausforderungen fur die
Fremdsprachendisdaktik im
21. Jahrhundert"
อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง
คณะมนุษยศาสตร์
"การท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน"
ศ.ดร.บุษบา
การเขียนแผนงานวิจัยเพือ่ ขอรับ คณะแพทยศาสตร์
กนกศิลปธรรม
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
วิทยากรเสวนาวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สร้างสรรค์ทางดุริยางคศิลป์เรื่อง
"อิทธิพลดนตรีตะวันตกสูก่ าร
สร้างสรรค์ดนตรีในไทย"
อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ Connaissez-vous ls
คณะมนุษยศาสตร์และ
gastronomies et les sites สังคมศาสตร์
touristiques fracas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลำ

สถำนที่

21-23
Ramkhamhaeng
พ.ย.62 University

19 ธ.ค.62 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
2 ธ.ค.62

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3 ธ.ค.62

โรงละครวังหน้า

17 พ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน้า ๔

วิทยากร (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
6 ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล

เรื่อง

ผู้เชิญ

โครงการทบทวนสอบภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาตะวันออก ภาคต้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562

7 อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
8 ผศ.ดร.สมชาย
สาเนียงงาม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
สารวัตร ประจาปีงบประมาณ
2563 หัวข้อ "การสือ่ สารเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ตารวจ"
9 อ.วีณา วุฒิจานงค์
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนบทร้อยกรอง"
10 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร พินิจฉันท์วรรณพฤติและมาตรา
พฤติ : วรรณคดีสองมิติ

ศูนย์ฝึกตารวจภูธรภาค 7
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลำ

สถำนที่

6 ธ.ค.62

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ธ.ค.62

ศูนย์ฝึกตารวจภูธรภาค 7
จังหวัดนครปฐม

สถาบันสุนทรภู่ จังหวัดนนทบุรี 14-15
ธ.ค.62
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 10 ธ.ค.62
กรุงเทพฯ

สถาบันสุนทรภู่ จังหวัด
นนทบุรี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
กรุงเทพฯ

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.กณภัทร
รื่นภิรมย์

เรื่อง

ผู้จัด

ประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 13 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศไทย "จากเฮเซ สู่ เรวะ"
2 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ
กระทรวงการอุดมศึกษา
3 รศ.ดร.วรางคณา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นิพัทธ์สุขกิจ
ประวัติศาสตร์
นวัตกรรม
4 อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
5 น.ส.ชุลีพรรณ
เคารพธรรม
6 อ.ดร.นันทวัลย์
สุนทรภาระสถิตย์
7 ผศ.ดร.อารียา
หุตินทะ
8 ผศ.ดร.สมชาย
สาเนียงงาม

ร่วมงานแถลงข่าวจัดตั้ง
"สถาบันสารับไทย"
ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 10
ความสานึกร่วมในพัฒนาการ
ศิลปะและการวิจารณ์ของไทย :
หมุดหมายที่สาคัญในช่วง
พ.ศ.2475-2550

ระยะเวลำ

สถำนที่

ค่ำใช้
จ่ำย

14 พ.ย.62 คณะศิลปศาสตร์
ไม่เบิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 ธ.ค.62 กระทรวงการอุดมศึกษา ไม่เบิก
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

สถาบันไทยศึกษา
29 พ.ย.62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 29 พ.ย.62
ศิลปากร

โรงแรมพูลแมน แกรนด์ ไม่เบิก
สุขุมวิท กรุงเทพฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เบิก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 23 พ.ย.62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร ไม่เบิก
(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
(องค์การมหาชน)
กรุงเทพฯ

นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง 2019 India-ASEAN Annual 13 ธ.ค.62
Winter Conference
"Language and Sexual
Harassment : A Case Study
of ' I Can See You Voice
Thailand' T.V. Program"

Hunkuk University of ไม่เบิก
Foreign
Studies,Republic of
Korea

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
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การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.มุจรินทร์
อิทธิพงษ์
2 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ
3 ผศ.ดร.ศศิกานต์
คงศักดิ์
4 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ
5 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
Veridian E-Journal
20 พ.ย.วิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 ธ.ค.62
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงร่างวิจัย คณะศิลปศาสตร์
2-11 ธ.ค.62
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารมนุษยศาสตร์และ
22 พ.ย.วิชาการ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6 ธ.ค.62
พิบูลสงคราม
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
Journal of Multidisciplinary in 25 พ.ย.วิชาการ
Social Sciences
6 ธ.ค.62
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
2 ต.ค.-2 ธ.ค.62
เรื่อง "รูปแบบกิจกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองสาหรับนักศึกษาครูใน
ภูมิภาคตะวันตก"

สถำนที่
-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของ อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

สรุปเรื่อง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ได้รายงานผลการเดินทางไป
เจรจาสร้างความร่วมมือทางวิช าการกับ สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑๐ แห่ ง ได้แก่ Daito Bunka University
Chiba University Meisei University Tokyo Gakugei University Aoyama Gakuin University Aichi
University Kyoto Women’s University Osaka University Hiroshima City University Prefectural
University of Hiroshima ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

การรับนักศึกษาตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๑)

สรุปเรื่อง
ตามที่ ส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความ
ร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระยะ
ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๑) โดยการอนุเคราะห์ที่นั่งเข้าศึกษา พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
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ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวจานวน ๒ ทุน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ คณะฯ จึงให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวจานวน ๒ ทุน ตามแนวปฏิบัติใน
ปีที่ผ่านมา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๔

รายงานผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP

สรุปเรื่อง
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รายงานผลการทดสอบ
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๔-๕๙
การแปลภาษาญี่ปุ่นสาหรับเอเชียศึกษา ๑
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๔-๕๙
การแปลภาษาญี่ปุ่นสาหรับเอเชียศึกษา ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวสุดารัตน์ ชิตกร
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๗๒๕ จากค่าระดับคะแนน D เป็น B เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับ
คะแนนของอาจารย์ผู้สอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
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มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๔๕๙ การแปลภาษาญี่ปุ่นสาหรับเอเชียศึกษา ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวสุดารัตน์ ชิตกร
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๗๒๕ จากค่าระดับคะแนน D เป็น B ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาไทย ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๑๐-๕๙ การเขียนเชิง
วิชาการ
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๑๐-๕๙ การเขียนเชิง
วิชาการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวณัฐญา ศาลยาชีวิน รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๖๑๕
จากค่าระดับคะแนน B เป็น B+ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารย์ผู้สอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอขอแก้ ไ ขค่ า ระดั บ คะแนนรายวิ ช า
๔๕๐ ๑๑๐-๕๙ การเขียนเชิงวิชาการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวณัฐญา ศาลยาชีวิน
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๖๑๕ จากค่าระดับคะแนน B เป็น B+ ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชาปรัชญา ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิต
คนไทย
สรุปเรื่อง
ภาควิชาปรัชญา ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคน
ไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนและค่าระดับคะแนนของ
อาจารย์ผู้สอน ของนักศึกษาจานวน ๖ ราย ดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รหัสประจาตัว
๐๕๕๙๐๕๗๖
๐๕๕๙๐๖๗๘
๐๕๕๙๐๖๙๒
๐๕๕๙๐๗๒๓
๐๕๖๑๐๔๓๑
๐๕๖๑๐๖๔๓

ชื่อ-สกุล
นางสาววรวรรณ ศิลาวรรณ
นางสาวณัฐกฤตา กาลชัย
นางสาวปณิตา โอศิริ
นางสาวสิริยาภรณ์ อินต๊ะซาว
นางสาวศิรดา ประคาสาย
นายจามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย

ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่
C+
B+
C+
A
C+
A
C+
B
C+
B+
B
B+

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗
พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักศึกษาจานวน ๖ ราย ตามรายละเอียด
ที่เสนอต่อไปได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๔ ๒๕๔-๕๙ นิทาน
พื้นบ้านเยอรมัน
สรุปเรื่อง
ภาควิช าภาษาเยอรมัน ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๔ ๒๕๔-๕๙ นิทาน
พื้นบ้านเยอรมัน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนายณัชพล จูฑังคะ รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๐๙๕
จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น A เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๔ ๒๕๔๕๙ นิ ท านพื้ น บ้ านเยอรมัน ภาคการศึ กษาต้น ปี การศึ กษา ๒๕๖๒ ของนายณั ช พล จูฑั งคะ รหั ส ประจาตั ว
๐๕๖๐๐๐๙๕ จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น A ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปิดรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์ ในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุต สาหกรรม จานวน ๔๔ คน โดยจัดการ
เรียนการสอนในวันจันทร์ เวลา ๑๖.๔๐ - ๑๙.๒๐ น. และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว เป็นอาจารย์
ผู้สอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์ ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

รายงานผลการดาเนินการสอบ ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะอักษรศาสตร์ ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานสอบประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า การ
ดาเนินการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการทุจริต มีข้อขัดข้องบางประการ ดังนี้
๑. มี ๑ รายวิชาที่แจ้งดาเนินการสอบนอกตารางล่าช้า เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบจัดสอบใน
ตารางและจัดกรรมการคุมสอบไว้ ทาให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
๒. มีข้อสอบที่เย็บไม่เรียบร้อยและไม่ครบ
๓. มีข้อสอบที่ออกเกิน จานวน ๑ ข้อ
๔. มีข้อสอบที่เขียนคาสั่งไม่ชัดเจน จานวน ๒ รายวิชา
๕. มีการให้ข้อมูลการรับข้อสอบกับกรรมการคุมสอบผิดพลาด

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน้า ๙

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายเข้าสอบของนักศึกษาให้มากขึ้น
เนื่องจากมีนักศึกษาจานวนมากแต่งกายผิดระเบียบเข้าห้องสอบ กรรมการประจาห้องสอบจึงแก้ปัญหาโดยการ
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงชื่อ และให้มาลงชื่อที่ห้องดาเนินการสอบภายหลัง
๒. มีกรรมการคุมสอบมารับข้อสอบก่อนเวลาที่กาหนด แต่ไม่ได้ตรงไปยังห้องสอบ จึงขอให้
ประกาศเวลารับข้อสอบก่อนเวลาสอบครึ่งชั่วโมง โดยรอบเช้า เริ่มรับข้อสอบ ๘.๓๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๐๐ น.
เว้นแต่ห้องสอบที่มีขนาดใหญ่ สามารถมารับข้อสอบก่อนเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
๓. ควรมีการปรับแก้แบบขออนุญาตเข้าสอบจากกรณีที่ไม่มีบัตรนักศึกษา ให้เพิ่มกรณีแต่งกาย
ผิดระเบียบไว้ด้วย
๔. ไม่ควรจัดให้อาจารย์ชาวต่างชาติด้วยกันเป็นกรรมการคุมสอบห้องเดียวกัน รวมทั้งไม่ควรจัด
ให้คุมสอบห้องใหญ่ซึ่งจะเกิดปัญหาในการสื่อสาร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการดาเนินการสอบประจาภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิ ทยาลัย
พะเยา ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รายงานผล
การศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น
เงิน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุน ส่วนตัว เป็ นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๔๕๐ บาท (สองพันสี่ร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒,๔๕๐ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การต่อสัญญาจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนายสุทธิชัย รัตนพิบูลย์

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบให้ใช้พื้นที่จัดจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกับนายสุทธิชัย รัตนพิบูลย์ ได้มี
กาหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการสัญญาร้านค้าทั้ง ๓ ร้าน สิ้นสุดลงพร้อมกัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาจึงเห็นควรให้ปรับปรุง
สัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกับนายสุทธิชัย รัตนพิบูลย์ โดยมีกาหนดระยะเวลา ๑ ปี
๘ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มกับนายสุทธิชัย รัตนพิบูลย์ โดยมีกาหนดระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

หน้า ๑๑

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน ๙ ฉบับ

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริห ารและการพัฒ นา แจ้งว่าคณะฯ ประสงค์เสนอข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระดับ มหาวิทยาลัย ทั้งรูป แบบ MOU : Memorandum of Understanding หมายถึง บันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย และรูปแบบ MOA : Memorandum of Agreement
หมายถึง หนังสือหรือสัญญาซึ่งมีข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ตกลง และ
Specific Agreement ระดับคณะวิชา กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๙ ฉบับ ดังนี้
๑. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Aichi University (ฉบับใหม่)
๒. ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOA : Memorandum of Agreement) ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Aichi University (ฉบับใหม่)
๓. ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOA : Memorandum of Agreement) ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Chiba University (ฉบับใหม่)
๔. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Hiroshima City University (ฉบับใหม่)
๕. ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOA : Memorandum of Agreement) ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Hiroshima City University (ฉบับใหม่)
๖. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Kyoto Women’s University (ฉบับใหม่)
๗. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Meisei University (ฉบับปรับปรุง)
๘. Specific Agreement ระหว่างคณะอักษรศาสตร์ กับ Meisei University (ฉบับปรับปรุง)
๙. Specific Agreement ระหว่างคณะอักษรศาสตร์ กับ International Student Exchange
Center , Tokyo Gakugei University (ฉบับต่ออายุ)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ จั ด ท าข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ทางวิช าการระดั บ
มหาวิทยาลัย จานวน ๗ ฉบับ และ Specific Agreement ระดับคณะวิชา จานวน ๒ ฉบับ กับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีการเทียบโอนหน่วยกิต

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า คณะฯ ได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรื่องการเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ กรณีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ๓+๑ และ ๗+๑ ว่าควรมี
การประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การจัดทาระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับกรณีเทียบโอนหน่วยกิตสาหรับโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเช่นนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๒

เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น สามารถดาเนิ น การเที ย บโอนหน่ ว ยกิต ได้ ตามที่ ภ าควิช าพิ จ ารณาและคณะวิช าเสนอไปยั ง
มหาวิทยาลัย แต่การรายงานผลการศึกษาใน “ใบระเบียนผลการศึกษา” (Transcript) ยังไม่มีระเบียบรองรับ ใน
การนี้ คณะฯ จึงจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการจัดทาหลักเกณฑ์ โดยใช้แนวเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
ๆ ที่มีการดาเนินการเรื่องนี้ ด้วยคานึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ขอให้ภาควิชาแจ้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้นักศึกษาทราบและเข้าใจตรงกัน
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

การจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ครอบครัวอักษร”

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า ตามที่ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ครอบครัวอักษร” ในวันอาทิตย์ที่
๑๕ ธัน วาคม ๒๕๖๒ นั้ น คณะฯ ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าที่ ได้ จั ด นั ก ศึ ก ษามาช่ ว ยกิ จ กรรมนี้ โดยนั ก ศึ ก ษาที่ ได้
ปฏิบั ติงานในวั นดังกล่าว ได้รับ การชื่น ชมจากศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมงานว่ามีการปฏิบัติตนที่ดีมาก ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๓ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะอักษรศาสตร์ได้แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ครบรอบ ๕๓ ปี
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓

วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าการดาเนินการเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์นั้น
ปัจจุบันมีการกาหนดชื่อรายวิชาแล้ว และอยู่ระหว่างการเขียนคาอธิบายรายวิชา โดยมีเนื้อหาหลักเรื่องการคิด
อย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งนี้ เมื่อจัดทาเสร็จแล้วจะได้ส่งให้ภาควิชาพิจารณาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

