ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
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
๒๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์พัชรศร น้อยพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
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
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
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
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม
๑ อาจารย์อันนา คือเบล
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ลาประชุม
ลาประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
ลา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

วิชา
- นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
"Thai University Learners'
Motivation in Learning
English : Science vs.
Humanities"
- นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
"Motivation in English
Language: Thai University
Students in the
Humanities Discipline"

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

ICLICE 2019 International 10 ธ.ค.62
Conference on Language,
Innovation, Culture, and
Education

สถานที่
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

4th ICMCR 2019
14-15 ธ.ค.62 กรุงจากาตาร์
International Conference
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
on Multidisciplinary
Contemporary Research

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๓

อาจารย์พิเศษ
ลา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.LU Wei
2 ผศ.ดร.ภูรดา
เซี่ยงจ๊ง

เรื่อง

ผู้เชิญ

รายวิชา 476302-56 การสอน
ระบบเสียงภาษาจีน
และรายวิชา 476 362 ความรู้
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับภาษาจีน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา
12 ธ.ค.6220 มี.ค.63

สถานที่
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วันพฤหัสบดี,วันศุกร์)

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

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "กวีนพิ นธ์ของกวี
หญิงไทยตั้งแต่ พ.ศ.2530-2562 : ความเป็นหญิงและ
ความสัมพันธ์กับสังคม"

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
6 ธ.ค.62

วิทยากร
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์
3 ผศ.ดร.ภัธทรา
โต๊ะบุรินทร์
4 อ.ดร.สมปรารถนา
รัตนกุล
5 ผศ.ดร.อัจฉรา
รักยุติธรรม
6 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

เรื่อง
Guest Commentator for
Doctoral Dissertation
Seminar
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
ภาษาไทย
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

English as an International 17 ธ.ค.62 Chulalongkorn
University
Language Program,
Chulalongkorn University
คณะครุศาสตร์
22 ธ.ค.62 คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 12 ธ.ค.62 กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล กรุงเทพฯ
English in the Real World : คณะมัณฑนศิลป์
20 ธ.ค.62 คณะมัณฑนศิลป์
CV and Professional
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Interview Preparation
Workshop
พื้นที่ความรู้...อยู่ตรงไหน
คณะสังคมศาสตร์
20 ธ.ค.62 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง คณะมัณฑศิลป์
14 ธ.ค.62 คณะมัณฑศิลป์
ของวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Index of Item Objective
Congruence : IOC)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
2
3
4

5

6

7

เรื่อง

ผู้จัด

นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง คณะมนุษยศาสตร์
"ยาตรา : การแสวงบุญและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่องเที่ยวทางศาสนาในคติฮินดู"
ผศ.ดร.คมสัน
การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ สถาบันสารสนเทศ
คีรีวงศ์วัฒนา
(GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหาร ทรัพยากรน้า (องค์การ
จัดการน้าระดับท้องถิ่น
มหาชน)
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์
ข้อมูลเปิดสาหรับงานวิจัยและ สถาบันสารสนเทศ
จันทร์ลุน
นวัตกรรมด้านอุต-ุ อุทกวิทยา ทรัพยากรน้า
อ.พิพัฒน์ สุยะ
นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง คณะมนุษยศาสตร์
"การท่องเที่ยวล้นเกินและการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อต้านการท่องเที่ยว :
จริยศาสตร์"
ผศ.ดร.ภัธทรา
ร่วมกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล สถาบันพระปกเกล้า
โต๊ะบุรินทร์
เอกสารวิชาการและจัดเวทีสาน
เสวนา "ป่าตองเมืองท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนและสันติสุข"
อ.ดร.รัชฎาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้อง
คณะมนุษยศาสตร์
ฤทธิจันทร์
นาเสนอผลงานวิชาการในการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวัฒนธรรม 5
สถาบันกับ INALCO
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
อ.อรษา สิทธิโชติอนันต์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี

ระยะเวลา

ค่าใช้
จ่าย

สถานที่

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เบิก
19-20
ธ.ค.62 จังหวัดเชียงใหม่

16-20
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
ธ.ค.62 กรุงเทพฯ

ไม่เบิก

23 ธ.ค.62 โรงแรม เดอะพาลาสโซ ไม่เบิก
กรุงเทพฯ
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ไม่เบิก
19-20
ธ.ค.62 จังหวัดเชียงใหม่
14-18
อาเภอกระทู้
ธ.ค.62 จังหวัดภูเก็ต

ไม่เบิก

19 ธ.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์

ไม่เบิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 ธ.ค.62 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

ลักษณะงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้
คาแนะนาในการร่างหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

หน่วยงานที่ปฏิบัติ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลา

สถานที่

27 พ.ย.62
เป็นต้นไป

-

Silpakorn University Journal 6 ธ.ค.62of Social Sciences,
3 ม.ค.63
Humanities, and Arts (Thai
Journal Online : ThaiJo)

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ)
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
3 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
4 ผศ.ดร.วรพร
ภู่พงศ์พันธุ์
5 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ
6 รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ
7 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

ลักษณะงาน

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างรายงาน คณะมนุษยศาสตร์และ
วิจัยฉบับสมบูรณ์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วารสารวิทยบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
รัฐศาสตร์สาร
วิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลา

สถานที่

9 ธ.ค.-10 ม.ค.63

-

8 พ.ย.-14 ธ.ค.62

-

29 พ.ย.13 ธ.ค.62
17 ธ.ค.62

-

6-20 ธ.ค.62

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของลานทรงพล

สรุปเรื่อง
รองคณบดี ฝ่ ายบริ ห ารและการพั ฒ นา แจ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ฯ ว่าคณะฯ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ลานทรงพลและพื้นที่บางส่วนของคณะอักษรศาสตร์ในลักษณะการตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติซึ่งไม่กระทบกับ
โครงสร้างเดิม เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้สาหรับนักศึกษา โดยใช้งบประมาณจากกองทุนลานทรงพล
เป็นเงิน ๑๓๙,๐๑๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะฯ มีแผนดาเนินการปรับปรุ งภูมิทัศน์
ของลานทรงพลในระยะต่อไป โดยอาจกระทบกับโครงสร้างเดิมบางส่วน ได้แก่ การปรับปรุงทางลาดขึ้นอาคาร
วชิรมงกุฎด้านลานทรงพล การสร้างทางเชื่อมพร้อมหลังคาระหว่างลานทรงพลกับอาคารวชิรมงกุฎ การปรับปรุง
น้าตก การติดตั้งระบบรดน้าอัตโนมัติและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) โดยได้ปรึกษากับ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงพลังงาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

หน้า ๖

การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์สาหรับโครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๓

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งที่ประชุมฯ ว่าคณะฯ จะดาเนินการโครงการซ่อมแซม
ฐานรากและระบบไฟฟ้าของอาคารอักษรศาสตร์ ๓ และโครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของอาคารอักษรศาสตร์
๓ ซึ่งปัจ จุบั นอยู่ระหว่างการขอความอนุ เคราะห์ ให้ กองบริห ารงานวิชาการและกองงานวิทยาเขตรื้อถอนวัส ดุ
ครุภัณฑ์ในห้ องเรียน ชั้น ๒-๓ ฝั่งทิศตะวันตก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อที่คณะฯ จะได้เตรียมพื้นที่
สาหรับเป็นห้องพักชั่วคราวของอาจารย์ต่อไป ในขณะเดียวกัน คณะฯ จะดาเนินการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ใน
อาคารอักษรศาสตร์ ๓ ต่อไป ในขณะนี้ขอให้ภาควิชาแจ้งอาจารย์ให้จัดเก็บและคัดแยกของที่จะเคลื่อนย้ายไป
ห้องพักชั่วคราวด้วย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๔

รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินงานซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอานวยการศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๕

การรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ ๙ แห่ง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่
๑๐) พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สายศิลปศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ โดยการอนุเคราะห์ที่นั่งเข้า
ศึกษา พร้อมยกเว้น ค่าเล่ าเรีย นตลอดหลั กสู ตร ทั้งนี้ คณะฯ ได้ให้ ความอนุเคราะห์ รับนักศึกษาจากโครงการ
ดังกล่าวจานวน ๒ ทุน ตามแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

หน้า ๗

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
สรุปเรื่อง
กองบริห ารงานวิช าการได้ตรวจสอบและประเมิน ผลการเรียนของนั กศึกษาที่ เรียนครบตาม
รายวิช าที่ ห ลั กสู ตรกาหนด และนั กศึ กษาที่ ส มควรส าเร็จการศึ กษาตามหลั กสู ตรประจาภาคการศึกษาต้ น ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) จานวน ๑๑ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา จานวน ๑๑ ราย และ
ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ นักศึกษาขออนุมัติกลับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
นางสาวกรธิดา ลอยหา รหัสประจาตัว ๐๕๕๗๐๐๑๕ สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอ
กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางสาวกรธิดา ลอยหา รหัสประจาตัว
๐๕๕๗๐๐๑๕ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เป็นกรณีพิเศษ และให้เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ นักศึกษาขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
นางสาวพรนิรันดร์ มงคลเอื้ออารี รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๓๓๘ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
วิชา ๔๕๐ ๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๒ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ช้าเป็นกรณี
พิเศษ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนในการลงทะเบียนย้ายกลุ่ม
เรียน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๘

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิ จารณาแล้ วมีมติอนุ มัติให้ นางสาวพรนิรันดร์ มงคลเอื้ออารี รหั ส ประจาตัว
๖๒๐๕๑๐๓๓๘ ลงทะเบียนเรียนวิชา ๔๕๐ ๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๒ ในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๑ ๑๐๑-๕๙
ภาษาจีนเบื้องต้น ๑
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๑ ๑๐๑-๕๙
ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของ
อาจารย์ผู้สอน ของนักศึกษาจานวน ๒ ราย ดังต่อไปนี้
ที่ รหัสประจาตัว
๑ ๖๒๐๕๑๐๗๒๕
๒ ๐๕๖๑๐๗๒๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวศศินันท์ บัวพัฒน์
นางสาวชลธิชา ณ นุวงศ์

ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่
B
A
C+
D

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๑ ๑๐๑๕๙ ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักศึกษาจานวน ๒ ราย ตามรายละเอียดที่
เสนอ ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร์ ประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิดรายวิชาเลือกสาหรับสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา
สาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ สาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพิ่มเติม จานวน
๗ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๓๕ ๒๖๔ ความคิดเห็นสาธารณะกับการเมือง
๓(๓-๐-๖)
(Public Opinion and Politics)
๒. ๔๓๕ ๒๖๕ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติในสังคมศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
(Quantitative Research Methods and Statistical Techniques in Social Science)
๓. ๔๓๕ ๒๖๖ พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Development of International Relations)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

๔. ๔๓๕ ๒๖ สังคมยุคดิจิทัล
(Society in the Digital Age)
๕. ๔๓๕ ๒๖๘ สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)
๖. ๔๓๕ ๔๑๗ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Natural Resource and Environment Economics)
๗. ๔๓๕ ๔๑๘ เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
(Region and Urban Economics)

หน้า ๙

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก้ ไขปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิดรายวิชาเลือกสาหรับสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การ
พัฒนา สาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ สาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษ ยวิทยา เพิ่มเติม
จานวน ๗ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิดรายวิชาเลือก กลุ่มรายวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป สาหรับสาขาวิชาเอก
ประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาโทประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม จานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๑๕ ๒๘๐ ประวัติศาสตร์กับการสร้างสื่อ
๓(๒-๒-๕)
(History and Media Content Creation)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก้ ไขปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิดรายวิชาเลือก กลุ่มรายวิชาประวัติศาสตร์ ทั่วไป สาหรับสาขา
วิชาเอกประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาโทประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม จานวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ
สรุปเรื่อง
อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๑๐

เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๓,๑๐๐
บาท (สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๓,๑๐๐
บาท (สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ อาจารย์ปรียาภรณ์ หมื่นราช
สรุปเรื่อง
อาจารย์ ปรีย าภรณ์ หมื่นราช อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ ลาศึกษาต่อ
ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชา Development and Sustainability , Asian Institute of Technology ด้วยทุน
RTG ทุน AIT และทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ได้ ร ายงานผลการศึ ก ษาและประสงค์ ข อรั บ ทุ น สนั บ สนุ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น ประจ าภาคการศึ ก ษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗,๖๕๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์ปรียาภรณ์ หมื่นราช ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วัน ที่ ๓ กัน ยายน ๒๕๖๑ โดยอนุ มัติ ค่าลงทะเบี ยนประจาภาคการศึกษาปลาย ปี การศึ กษา ๒๕๖๒ เป็ นเงิน
๔๗,๖๕๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ อาจารย์ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
สรุปเรื่อง
อาจารย์ณัฐภรณ์ สถิตวราทร อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน
ส่วนตัว เป็ นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มีน าคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๓,๖๕๐
บาท (สี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๑๑

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์ณัฐภรณ์ สถิตวราทร ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วัน ที่ ๓ กัน ยายน ๒๕๖๑ โดยอนุ มัติ ค่าลงทะเบี ยนประจาภาคการศึกษาปลาย ปี การศึ กษา ๒๕๖๒ เป็ นเงิน
๔๓,๖๕๐ บาท (สี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอทุนสนับสนุนของคณาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่ พ งศ์ พั น ธุ์ ประสงค์ ข อรั บ รางวั ล การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ จากการเผยแพร่บ ทความวิจัย เรื่อง ความสั มพัน ธ์ระหว่าง
อาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรล้านช้าง ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ เดือน
ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๒ หน้า ๑๕๐ - ๑๖๗
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ ดังกล่าวให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน
๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่
นักศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม การวิ จัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวีย นขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการ
และอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ได้รับ จานวน
๑ เรื่อง ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ การาสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
นางสาวพิชญาพร บ้างวิจิตร
การสอนภาษาเยอรมันในฐานะ
รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๒๕๐
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๕,๐๐๐

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๒,๕๐๐

๒,๕๐๐
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๑๒

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้ายร้อยละ ๕๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ นางสาวพิชญาพร บ้างวิจิตร รหัสประจาตัว
๐๕๕๘๐๒๕๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม การวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวีย นขอความ
เห็ น ชอบเมื่อวัน ที่ ๙ และ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็ นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

๑ ความขั ด แย้ ง ด้ า นเขตแดนที่ กั ม พู ช ามี ต่ อ
ประเทศเพื่อนบ้าน ค.ศ.๑๘๖๓ - ๑๙๙๓ :
มุมมองทางประวัติศาสตร์
๒ การออกแบบและกระบวนการเผยแพร่เพลง
และใบปลิ ว เพื่อน าเสนอนโยบายชาตินิ ยม
ของรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ช่ ว ง
พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้เสนอขอรับทุน
นายภาณุวัตร จันทร์ดี
รหัสประจาตัว ๖๐๒๐๕๒๐๒
นางสาวฐิติรัตน์ หวานสนิท
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๘๘
นางสาวกชมล สุกัณวัตน์
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๔๙๗

งบประมาณ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ระยะเวลา

๕,๐๐๐

๑ ปี

๒ ปี

๒๕,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ให้แก่นักศึกษาจานวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การจัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอก

สรุปเรื่อง
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะร่วมกับ กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศจัด “โครงการ
การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยสัญจร ณ สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ : รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพย
สุวรรณ” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน้า ๑๓

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดโครงการการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย
สัญจร ณ สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ : รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ และอนุมัติงบประมาณจานวน
๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
แจ้งว่า สมาคมนักศึกษาเก่าคณะอักษรศาสตร์ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว จานวน
๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
บทความวิจัยและผลงานลักษณะอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ ายมาตรฐานการศึ ก ษาและการวิจั ยเสนอรายชื่ อผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในการพิ จ ารณา/
ประเมิ น โครงการ ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม บทความวิ จั ย และผลงานลั ก ษณะอื่ น ๆ ของคณะอั ก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๔๓ รายชื่อ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิจัย และผลงานลักษณะอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๗

การพิจารณาการขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษา
หลักสูตร ๓+๑ University of International Business and Economic
(UIBE)

สรุปเรื่อง
งานบริการการศึกษา แจ้งว่า ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกได้พิจารณาการขอเทียบโอนหน่วย
กิตของนักศึกษา โครงการ ๓+๑ จาก University of International Business and Economics (UIBE)
เสร็จสิ้นแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา โครงการ ๓+๑
จาก University of International Business and Economics (UIBE) ตามรายละเอี ย ดที่ เสนอ และให้ เสนอ
กองบริหารงานวิชาการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

การตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตร

หน้า ๑๔

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าขอให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดาเนินการตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตรว่ามีรายละเอียดของรายวิชาที่ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน
พบว่ามีรายวิชาบางรายวิชาที่มีข้อมูลใน มคอ.๒ ผิดพลาด โดยรายวิชาที่จะต้องเป็น “วิชาเลือกโท” กลับไปปรากฏ
เป็ น “วิช าบั งคับ เอก” ท าให้ รายวิช าเลื อกของหลั กสู ตรขาดหายไป ซึ่งเรื่องนี้ อาจส่ งผลกระทบต่อการส าเร็จ
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาได้ ดั งนั้ น ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รจึ ง ขอให้ ป ระธานหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน สมอ.๐๘ ให้ถี่ถ้วน และเมื่อได้รับการอนุมัติการปรับปรุง
หลั กสู ตรมาแล้ว ควรน าไฟล์การปรับ ปรุงหลักสูตรนั้นแนบต่อกับไฟล์ของหลั กสู ตรด้วย รวมถึงการตรวจสอบ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในระบบ REG ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ ทั้งนี้ ขอให้ หลักสูตรแจ้งต่อนักศึกษาในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาด้วยว่าขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรให้ถี่ถ้วนด้วย
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาโครงการ ๓+๑ และ ๗+๑

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงความคืบหน้าเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตของ
นั กศึกษาโครงการ ๓+๑ และ ๗+๑ ว่าปั จ จุบันคณะฯ ดาเนินการได้โดยให้ นักศึกษารายงานผลการเรียนเป็ น
ค่าเฉลี่ย ส่วนปัญหาที่พบก็คือ นักศึกษาที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเมื่อกลับ มายังมหาวิทยาลัยศิลปากร
แล้วจะต้องดาเนินการเทียบผลการเรียนด้วย แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศมีวิธีการประเมินผลการ
เรียนที่แตกต่างกัน และเมื่อนักศึกษาที่กลับมามีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับขั้นตอนในการเทียบเกรดมีความ
ยุ่งยาก ทาให้การดาเนินการเป็นไปได้ช้า ดังนั้น คณะฯ จึงหารือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเสนอให้มหาวิทยาลัย
แยกประเภทของนักศึกษา ๓+๑ และ ๗+๑ จากนักศึกษาในหลักสูตรร่วม ๒ ปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
และใช้การเทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้แนวเทียบกับนักศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

