ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย์ภาณุพนั ธ์ จันทร์เฟื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยูค่ ง
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ นางสาววรรณา วงษ์ธง

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑ นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๓
(ไม่มี)

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

หน้า ๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง*
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต*
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
๗. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
๖. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๙. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาเยอรมันประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงรายวิชาสาขาระดับต้น เป็น รายวิชาเลือกเสรี จานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน
๔๑๔ ๑๐๑ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๑
๓(๒-๒-๕)
(Basic German I)
๔๑๔ ๑๐๒ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๒
๓(๒-๒-๕)
(Basic German II)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน
๔๑๔ ๑๐๖ ภาษาเยอรมัน ๑
(German I)
๔๑๔ ๑๐๗ ภาษาเยอรมัน ๒
(German II)

หน้า ๔

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

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
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงรายวิช าสาขาระดับต้น เป็น รายวิชาเลื อกเสรี
จานวน ๔ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดาเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ได้ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ดังนี้
ภาควิชา
รายวิชาที่เปิดสอน
จานวนนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน
นาฏยสังคีต ๔๓๐ ๑๐๖ - ๖๐ พื้นฐาน ๑ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่
อาจารย์ประสิทธิ์ชัย
องค์ประกอบศิลป์และการ นางสาวพิรญาณ์ ฐานธรรม
จิรปสิทธินนท์
ออกแบบ ๒
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๒๗๔ โดยไม่รับค่าตอบแทน
๔๐๐ ๑๐๘ - ๕๙
๑ คน เป็ น กรณี พิ เ ศษให้ แ ก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ
ภาพยนตร์วิจักษ์
นางสาววิมลณัฐ แก้วกิริยา
สันติธญะวงศ์
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๓๖๐ โดยไม่รับค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๓๐ ๑๐๖ - ๖๐ พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์
และการออกแบบ ๒ และ รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๘ - ๕๙ ภาพยนตร์วิจักษ์ ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
๒๕๖๓ ดังนี้

ภาควิช าภาษาฝรั่ งเศส ได้ขอเปิดรายวิช าในภาคการศึกษาพิ เศษฤดู ร้อน ประจาปีการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ภาควิชา
ภาษาฝรั่งเศส

รายวิชาที่เปิดสอน
๔๑๓ ๒๐๕ - ๕๙
ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง ๒
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จานวนนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน
๑ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
นายศุภวัชญ์ ทรงพุฒิ
อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๓๘๒ โดยไม่รับค่าตอบแทน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๑๓ ๒๐๕ - ๕๙ ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง ๒ ใน
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวัต เลิศแสวงกิจ อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว เป็น
เวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๕,๒๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น วัต เลิ ศแสวงกิจ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิ นจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔,๖๐๐ บาท
(สี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนภายนอกและ
แหล่งทุนภายนอก
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
๑. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกโครงการจะต้องดาเนินการผ่าน
มหาวิทยาลัย โดยผู้มีอานาจลงนามในสัญญารับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. งบประมาณโครงการวิจัยให้กาหนดอัตราค่าบารุงมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสิบเอ็ด โดยจะ
จัดสรรเงินดังกล่าวเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสี่ และจัดสรรให้คณะอักษรศาสตร์ในอั ตราร้อยละเจ็ด กรณี
แหล่งทุนกาหนดหลักเกณฑ์ค่าบารุงสถาบัน ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกาหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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๓. แนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ การรับทุนวิจัยจากหน่วยบริห ารและจัดการทุนภายนอก (PMU) และ
แหล่งทุนภายนอก
ทั้งนี้ ขอให้ ที่ ป ระชุมฯ พิจ ารณาแนวทางการดาเนิ นการ กรณี ที่ผู้ วิจัยได้ รับ ทุน จากแหล่ งทุ น
ภายนอกมาแล้ว โดยไม่ดาเนินการผ่านคณะและมหาวิทยาลัย จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) ได้ เฉพาะข้อมูลที่บันทึกในระบบ RIS จะสามารถใช้
ประกอบการรายงานภาระงานของอาจารย์ผู้สอนได้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง ๓ ประการ ตามรายละเอียดที่เสนอ และในกรณีที่ผู้วิจัยได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
โดยไม่ดาเนินการผ่านคณะและมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถนาไปคานวณค่าเฉลี่ยรายบุคคลเกี่ยวกับงบประมาณ
งานวิจัยของภาควิช า และคณะวิช า รวมทั้งไม่สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นายชานนท์ ทวีสุขสิริอนันต์
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๕๕๑ ที่ได้รับรางวัลที่ ๓ จากการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี ๒๕๖๓ (Young
Thai Artist Award 2020) สาขาวรรณกรรม จัดโดยมูลนิธีเอสซีจี ณ หอศิลปวัฒ นธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ เงิน รางวั ล สนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในส่ ว นของคณะอั ก ษรศาสตร์ ให้ แ ก่ น ายชานนท์ ทวี สุ ข สิ ริ อ นั น ต์ รหั ส ประจ าตั ว
๐๕๖๐๐๕๕๑ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่
เสนอ ได้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการประกวดเกิดขึ้นก่อนการลงนามโดยอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๔ ในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราจ่ายและแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินจาก
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึ กษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดภาพถ่ายขององค์กร AUF ในโครงการ “Selfie tes etudes” จัดโดยองค์กร AUF en Asie-Pacifique
และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
จานวน ๒ คน ดังนี้
ลาดับ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
รางวัล
เงินรางวัล
๑ นายศักยภาพ พลบุญ
รางวัลชมเชยลาดับที่ ๑ การ
๑,๐๐๐ บาท
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๔๒๙
ประกวดภาพถ่ายขององค์กร AUF
ในโครงการ “Selfie tes etudes”
๒ นายปวเรศ ถาวรเจริญ
รางวัลชมเชยลาดับที่ ๓ การ
๑,๐๐๐ บาท
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๒๗๕
ประกวดภาพถ่ายขององค์กร AUF
ในโครงการ “Selfie tes etudes”
รวมทั้งสิ้น
๒,๐๐๐ บาท
(สองพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ เงิน รางวั ล สนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จานวน ๒ คน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
และภาควิชาปรัชญา (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ รายงานผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
สรุปเรื่อง
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒ นาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้เสนอรายงานผลการ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ชั้นปีที่ ๓) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
รอบทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ชั้นปีที่ ๓)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ รายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบ
ที่ ๑ การกากับมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะอักษรศาสตร์ (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมรายงานผลการดาเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จานวน ๒ หลักสูตร
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
นานาชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ประธานคณะกรรมการ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี นานาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ขอให้
คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานที่เชี่ยวชาญของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์
พีระศรี นานาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในการนี้ภาควิชาภาษาไทยได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา
รักษมณี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี นานาชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

