ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑ คณะอักษรศาสตร์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
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
กรรมการ

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ภาณุพนั ธ์ จันทร์เฟื่อง
อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยูค่ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑ อาจารย์ ดร.ปวริส มินา
๒ นางสาววรรณา วงษ์ธง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
๓ อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒.๒

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ปัจจุบันนักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ มีผลการตรวจ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพัน ธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นบวก จานวน ๕ ราย ทั้งนี้ ได้ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและเอเชียศึกษา รายงานโดยสรุป คือ ได้รับแจ้งการติดเชื้อของนักศึกษา รายแรกเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๔ รายที่สองเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ รายที่สาม สี่ และห้าเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ขณะนี้
นักศึกษารายที่หนึ่งถึงสี่ได้รับการดูแลตามกระบวนการควบคุมโรค ณ โรงพยาบาลนครปฐม และนักศึกษารายที่ห้า
ได้รับการดูแลตามกระบวนการควบคุมโรค ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาล
นครนครปฐมดาเนิ น การฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ ยง ได้แก่ อาคารวชิรมงกุฎ อาคาร ๓๖ ปี และลาน
กิจกรรมหน้าอาคาร ๓๖ ปี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ อาคาร ๕๐ ปี และอาคารอักษรศาสตร์ ๑ เมื่อวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๖๔
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

หน้า ๓

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่คณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้วนั้น บัดนี้ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ จานวน ๑๑ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๘. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
๙. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
๑๐. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
๑๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๔

การขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้ว ยการวิจั ย ในมนุ ษ ย์ พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดจนระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร และประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
(ไม่มี)

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

หน้า ๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร์เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการร่างหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วท.ม. ภูมิศาสตร์)
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภูมิศาสตร์ประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการร่างหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ (วท.ม. ภูมิศาสตร์) ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
กรรมการ
๖. อาจารย์อริศา จิระศิริโชติ
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การร่ า งหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วท.ม. ภูมิศาสตร์) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชานาฏยสังคีตเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการร่างหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕)
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีตประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการร่างหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕) ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.ปวริส มินา
กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบรายชื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การร่ า งหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕) ตามรายละเอียดที่เสนอ
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การดาเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากาหนด
สรุปเรื่อง
ภาควิช าประวัติ ศาสตร์ ประสงค์ขอส่ งผลการเรียนประจาภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึก ษา
๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด โดยจะส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๑๕ ๑๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย
๒. ๔๑๕ ๒๕๒ ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง
๓. ๔๑๕ ๒๕๔ ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
๔. ๔๑๕ ๕๑๑ สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มีม ติเห็ น ชอบให้ ภ าควิช าประวัติ ศาสตร์ ส่ งผลการเรียนประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ล่าช้า จานวน ๔ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอ
กองบริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากาหนด
สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด โดยจะส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๓๖ ๓๒๑-๕๙ ระบบสานักงานอัตโนมัติ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ส่งผลการเรียนประจา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ล่าช้า จานวน ๑ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ ภาควิชาปรัชญา ขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากาหนด
สรุปเรื่อง
ภาควิชาปรัช ญา ประสงค์ขอส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ล่าช้ากว่ากาหนด จานวน ๘ รายวิชา ดังนี้
ขอส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จานวน ๖ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๓๓ ๑๐๑-๕๙ ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาและศาสนา
๒. ๔๓๓ ๒๐๑-๕๙ วิธีการและการวิเคราะห์ทางปรัชญา
๓. ๔๓๓ ๒๐๖-๕๙ อภิปรัชญา
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๔. ๔๓๓ ๒๒๐-๕๙ ปรัชญาภาษา
๕. ๔๓๓ ๒๔๗-๕๙ ปรัชญากับภาพยนตร์
๖. ๔๕๐ ๑๐๒-๕๙ ปรัชญาและศาสนาเอเชีย
ขอส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๑๐ ๑๐๒-๕๙ ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์
ขอส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๓๓ ๒๑๓-๕๙ งานเขียนค้นคว้าทางปรัชญา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาปรัชญา ส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษา
ปลาย ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ล่าช้า จานวน ๘ รายวิช า ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริห ารงาน
วิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากาหนด
สรุปเรื่อง
ภาควิช าภาษาฝรั่ งเศส ประสงค์ ขอส่ งผลการเรียนประจาภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา
๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด โดยจะส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๑๓ ๒๐๖-๕๙ หลักภาษาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับภาษาฝรั่งเศส
๒. ๔๑๓ ๒๑๐-๕๙ ฝรั่งเศสปัจจุบัน
๓. ๔๑๓ ๒๑๒-๕๙ วรรณคดีฝรั่งเศสตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึงปัจจุบัน
๔. ๔๑๓ ๒๑๓-๕๙ สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ภ าควิ ช าภาษาฝรั่งเศส ส่ งผลการเรีย นประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ล่าช้า จานวน ๔ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากาหนด
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ล่าช้ากว่ากาหนด โดยจะส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๑๒ ๒๑๔-๕๙ ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมในวรรณคดีอเมริกัน
๒. ๔๑๒ ๒๔๓-๕๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
๓. ๔๑๒ ๒๖๑-๕๙ วรรณกรรมเยาวชน
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ภ าควิ ช าภาษาอั งกฤษ ส่ งผลการเรีย นประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ล่าช้า จานวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๖ การรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ (Daito Bunka
University)
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ แ จ้ ง ความประสงค์ ข อส่ ง
Ms.Satsuki Arai เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยเริ่มศึกษาใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และขอให้อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ของนักศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ จานวน
๑ คน และให้ แ ต่ ง ตั้ งอาจารย์ วิรั ช ศิ ริ วัฒ นะนาวิ น เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิช าการของนั ก ศึ ก ษา ได้ ต าม
รายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์ รายงานผลการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
ฉบับสมบูรณ์
สรุปเรื่อง
ตามทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ได้มีมติเห็ น ชอบให้ อาจารย์ ป ระสิ ทธิ์ชัย จิ รปสิทธินนท์ จัดทาเอกสารประกอบการสอนรายวิช า ๔๓๐ ๑๐๕
พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๑ และอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารประกอบการสอน ตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น
อาจารย์ ป ระสิท ธิ์ชัย จิรปสิท ธินนท์ ได้จัดทาเอกสารประกอบการสอนรายวิช า ๔๓๐ ๑๐๕
พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๑ เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๓๐ ๑๐๕ พื้นฐาน
องค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๑ ตามที่เสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดทาเอกสารประกอบการ
สอนงวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ภาควิชาสังคมศาสตร์ขอนานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่
สรุปเรื่อง
ภาควิช าสั งคมศาสตร์ ประสงค์ขอน านั กศึ กษาไปศึ กษานอกสถานที่ ระหว่างวัน ที่ ๒๗ - ๒๘
เมษายน ๒๕๖๔ ณ สถานที่ต่อไปนี้
๑. โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
๒. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
๓. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะฯ ดาเนินการ ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. พิ จ ารณาภายหลั งสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการห้ า มน านั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษานอกสถานที่ ในวั น ที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตามที่ได้มีประกาศแล้ว ทั้งนี้ หากในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีประกาศของมหาวิทยาลัย
ฉบับใหม่ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ได้ ให้คณะฯ แจ้งให้แต่ละภาควิชาเสนอแผนการนานักศึกษาไป
ศึกษานอกสถานที่มายังคณะฯ ใหม่อีกครั้ง
๒. เสนอข้อหารือไปยังมหาวิทยาลัยว่าในกรณีรายวิชาที่กาหนดให้มีการศึกษานอกสถานที่ แต่มี
การประเมินผลการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ ยังสามารถอนุญาตให้มีการนานักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานที่ไ ด้
หรือไม่
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ การกาหนดภาระงานขั้นต่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยศิลปากร ว่าด้วยการกาหนดภาระงานขั้นต่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

หน้า ๙

ประจา พ.ศ.๒๕๖๓ และข้อเสนอการกาหนดภาระงานขั้นต่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของภาควิชา
และได้เสนอตัวอย่างการกาหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของคณะโบราณคดี
ซึ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แล้ว ทั้งนี้ ขอเสนอให้
แต่งตั้งอนุกรรมการการกาหนดภาระงานขั้นต่าของคณะอักษรศาสตร์ เพื่อดาเนินการกาหนดภาระงานขั้นต่า
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกาหนดภาระงานขั้นต่าของคณะ
อักษรศาสตร์ ดังนี้
๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนภาควิชา ๆ ละ ๑ คน
อนุกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. การหาข้อมูลเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณะวิชาอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อเป็นตัวอย่าง
๒. สรุปเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการกาหนดภาระงานขั้นต่า
๓. สารวจความคิดเห็นของบุคลากรในภาควิชาเกี่ยวกับการกาหนดภาระงานขั้นต่า
๔. การคิด ร่างเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าที่สอดคล้องกับคณะอักษรศาสตร์
๕. นาเสนอร่างเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าแก่คณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์เพื่อพิจารณา
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑. ภาควิชาเสนอชื่อผู้แทนภาควิชาเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
๒. การกาหนดร่างเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าที่สอดคล้องกับคณะอักษรศาสตร์
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

