ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

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

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ภาณุพนั ธ์ จันทร์เฟื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
๒ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์
๓ นางสาววรรณา วงษ์ธง

หน้า ๒

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจั นทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วาระลั บ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๓

กรรมการ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
บุญหนุน

4 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ
5 อ.อริศา จิระศิริโชติ
5 อ.ดร.อาคีรัต
อับดุลกาเดร์

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาเรื่อง "การวิเคราะห์เรื่อง
กายภิกษุณีกับการบรรลุธรรม"
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาเรื่อง "พหุนิยมทางศาสนา
ในพุทธศาสนาเถรวาท"
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดนครปฐม

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

20 ธ.ค.63

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 พ.ย.63

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 พ.ย.63

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

12 พ.ย.63
เป็นต้นไป

พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในฐานะอาจารย์
ผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก สอวน.

6-10 ธ.ค.63

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
ผู้จัด
ระยะเวลา
ที่
1 นายกฤษดา ไพรวรรณ์ - ประชุมวิชาการ (ปอมท.)
ที่ประชุมประธานสภา
18-19
ประจาปี พ.ศ.2563 และ
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ธ.ค.63
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประเทศไทย
ครั้งที่ 12/2563
- ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ที่ประชุมสภาข้าราชการ
10-12
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (1/2563) พนักงานและลูกจ้าง
ธ.ค.63
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.) ชุดที่ 21
2 อ.ดร.รัชฎาพร
ประชุมวิชาการ (ปอมท.)
ที่ประชุมประธานสภา
18-19
ฤทธิจันทร์
ประจาปี พ.ศ.2563 และ
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ธ.ค.63
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประเทศไทย
ครั้งที่ 12/2563
3 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ Exploring the
Embassy of the Republic 30 พ.ย.63
Development of Korean of Korea
Language Education in
Thailand

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

สถานที่

ค่าใช้
จ่าย

โรงแรม พูลแมน
ไม่เบิก
คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เบิก

โรงแรม พูลแมน
ไม่เบิก
คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
The Sukhothai
Bangkok

ไม่เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

หน้า ๔

การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุ ม ฯ ทราบว่า คณะอัก ษรศาสตร์ได้ ส นั บ สนุ นงบประมาณส าหรับ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สานักหอสมุดกลาง เป็นจานวนเงิน ๑๖๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพัน
สามร้อยบาทถ้วน) สานักหอสมุดกลาง จึงประสงค์ให้ คณะฯ ดาเนินการสั่ งซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามความ
ประสงค์ของคณาจารย์และนักศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

มาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญประชุม ก.บ.ม.
วาระพิเศษ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อหารือ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้จังหวัด
ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ นักศึกษาและบุคลากรที่มี
ภู มิ ล าเนาอยู่ ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป็ น บุ ค คลที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม เสี่ ย งด้ ว ย ดั งนั้ น มหาวิท ยาลั ย จึ งขอให้ ทุ ก คณะฯ
ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๑. คัดกรองนักศึกษาและบุคลากรที่มีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครหรือเดินทางไปจังหวัด
สมุทรสาครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. การจัดการเรียนการสอน ขอให้ เน้นการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบางคณะวิชาที่
ดาเนินการสอนออนไลน์อย่างน้อย ๑๔ วัน ก่อนหน้านี้ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีการสอบแบบผสมผสาน
ระหว่างออนไลน์กับออนไซต์อยู่นั้น ขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งบุคลากรของภาควิชาว่า สาหรับรายวิชาที่จาเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด คือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง
ทางสังคม ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ขอให้ปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มี
แนวโน้มสูงขึ้น คณะฯ จะออกประกาศเพื่อกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการสอนออนไลน์ของคณะฯ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

หน้า ๕

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ ๔)
สรุปเรื่อง
กองบริห ารงานวิช าการได้ตรวจสอบและประเมิน ผลการเรียนของนั กศึกษาที่ เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด และสมควรจบหลักสูตรประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ครั้งที่ ๓ จานวน ๖ ราย
ครั้งที่ ๔ จานวน ๒ ราย
รวมทั้งสิ้น จานวน ๘ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ครั้งที่ ๓ จานวน
๖ ราย และ ครั้งที่ ๔ จานวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้นจานวน ๘ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ การอนุมัติผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง

งานบริการการศึกษาได้จัดทารายชื่อผู้รับผิดชอบสิทธิ์อนุมัติผลการศึกษา ดังนี้
๑. ผู้รับผิดชอบสิทธิ์ระดับภาควิชา โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติผลการศึกษา (ออนไลน์)
เพื่อส่งให้แก่คณะฯ
๒. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสิ ท ธิ์ร ะดั บ คณะ โดยเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการส่ งผลการศึ ก ษา (ออนไลน์ ) ให้
กองบริหารงานวิชาการเพื่อดาเนินการอนุมัติในระบบต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุ มฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติเห็ น ชอบรายชื่อ ผู้ รับ ผิ ด ชอบสิ ท ธิ์อ นุมั ติ ผ ลการศึ กษาระดั บ
ภาควิชาและระดับคณะวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชาปรัชญา ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๓ ๑๐๓ – ๕๙ ปรัชญา
พุทธศาสนา
สรุปเรื่อง
ภาควิชาปรัชญา ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๓ ๑๐๓–๕๙ ปรัชญาพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาจานวน ๓ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนน
ของผู้สอน ดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓

รหัสประจาตัว
ชื่อ-สกุล
๐๕๖๑๐๖๗๐ นายกวิน คาม่วงไทย
๐๕๖๑๐๗๕๗ นายกฤษณภทร หงส์สินี
๐๖๕๑๐๓๑๓ นายพัชรพฤกษ์ เกตุปัญญาพงศ์

ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่
B
C+
B+
B
B
A

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๓ ๑๐๓–๕๙
ปรัชญาพุทธศาสนา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาจานวน ๓ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ
ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๐ ๑๐๓ ทักษะ
การรู้สารสนเทศ
สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๐ ๑๐๓ ทักษะการรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาจานวน ๒ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ
กรอกค่าคะแนนในระบบของผู้สอน ดังต่อไปนี้
ที่ รหัสประจาตัว
ชื่อ-สกุล
๑ ๖๒๐๕๑๐๑๘๗ นายเตชินท์ เจริญลาภ
๒ ๖๒๐๕๑๐๑๘๘ นายไท มะวงศ์สา

ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่
C+
A
C
A

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๐ ๑๐๓
ทักษะการรู้สารสนเทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาจานวน ๒ ราย ตามรายละเอียดที่
เสนอต่อไปได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ นางสาววาสนา อาคา ขอกลับเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
นางสาววาสนา อาคา รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๗๒๙ สาขาวิชาเอกเอเชียศึกษา ประสงค์ขอ
กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นกรณีพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางสาววาสนา อาคา รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๗๒๙
กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นกรณี พิเศษ ได้ และให้ เสนอกองบริห ารงาน
วิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ ขอเลื่อนส่งผลการแก้ค่าไม่สมบูรณ์ (I) ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ภาควิช าภาษาไทยประสงค์ขอเลื่ อนส่ งผลการแก้ ค่า ไม่ส มบู รณ์ (I) ประจาภาคการศึ กษาต้ น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๑๑ ๒๐๔ - ๕๙ ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
๒. ๔๑๑ ๒๔๒ - ๕๙ การเขียนสร้างสรรค์
ทั้งนี้ จะส่งผลการแก้ค่าไม่สมบูรณ์ (I) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้ พิจ ารณาแล้ ว มีมติ เห็ น ชอบให้ เลื่ อนส่ งผลการแก้ค่า ไม่ ส มบูรณ์ (I) ประจาภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๒ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของปี พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
คณะฯ ได้จั ดทารายงานผลงานทางวิช าการของผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของปี พ.ศ.๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

หน้า ๘

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขัน

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันงานกิจกรรมประจาปี ๒๕๖๓ Fete de L’ATPE ... encore vivante ! จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จานวน ๓ คน ดังนี้
ลาดับ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
๑ นางสาวอิสรียา ไทยประยูร รหัสประจาตัว
๐๕๖๑๐๕๒๐
๒ นายทินภัทร รุ่งทองคากุล รหัสประจาตัว
๐๕๖๐๐๑๓๒
๓ นางสาววิภาวดี สมวงษ์ รหัสประจาตัว
๐๕๖๐๐๓๕๙
รวมทั้งสิ้น

รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันท่อง
บทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
รางวัลที่ ๒ การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาฝรั่งเศส
รางวัลที่ ๓ การแข่งขันเล่าเรื่อง
ภาษาฝรั่งเศส

เงินรางวัล
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
(สี่พันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบให้อนุมัติเงินรางวัล สนับสนุนให้ แก่นักศึ กษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจานวน ๓ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยให้คณะวิชาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ จานวนอย่างน้อย
๑ ท่าน เพื่อพิจารณาหลักสูตร โดยทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องการใช้ภาษาอังกฤษในทุก
หลักสูตรนั้น ภาควิชาภาษาอังกฤษเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ จานวน ๔ ท่าน ได้แก่
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลาพร วงศ์ชินศรี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี สวัสดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ จานวน ๔ ท่าน
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔.๕

หน้า ๙

การขอกาหนดระดับชานาญการของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ นางรสธร จันทร์สิงขรณ์ ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์ ได้เสนอเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการ ดังนี้
๑. แบบ ก.พ.ต. ๐๑ แบบคาขอรับการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นฯ จานวน ๖ ชุด
๒. แบบ ก.พ.ต. ๐๒ แบบสรุปผลการประเมินฯ
จานวน ๖ ชุด
๓. แบบ ก.พ.ต. ๐๔ แบบรับรองจริยธรรมฯ
จานวน ๖ ชุด
๔. แบบ ก.พ.ต. ๐๕ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมฯ
จานวน ๖ ชุด
๕. ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
จานวน ๖ ชุด
๕.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก จานวน ๑ เรื่อง
รสธร จั น ทร์สิ งขรณ์ . (๒๕๖๓). คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง การจั ด เตรี ย มและ
การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร. นครปฐม. คณะอั ก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๖. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่ครองอยู่ก่อน
จานวน ๖ ชุด
วันยื่นขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ
๖.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดีมาก
๖.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชานาญการ และเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ นางสาววรรณา วงษ์ธง ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
นางสาววรรณา วงษ์ธง ได้เสนอเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการ กรณีตาแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ดังนี้
๑. แบบ ก.พ.ต. ๐๓
จานวน ๖ ชุด
๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานก่อนยื่นขอกาหนดตาแหน่งฯ จานวน ๖ ชุด
๒.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดีเด่น

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๑๐

๒.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดีเด่น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการ กรณีตาแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ตามที่เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบการรับรองคุณสมบัติ และเอกสาร
ของผู้ขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชานาญการ ดังกล่าว และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มีมติ เห็ น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร เรื่อง อั ตรา
ค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

การแต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม
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ภาพการประชุมออนไลน์
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