ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันจันทร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ หอง ๕๐๒ อาคาร ๓๖ ป คณะอักษรศาสตร
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting
.....................................................
ผูมาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ
นางรสธร จันทรสิงขรณ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ ปนทอง
ศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
อาจารย ดร.พิภู บุษบก
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
ผูชวยศาสตราจารยบุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน
อาจารย ดร.นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย
รองศาสตราจารยวนั ชัย สีลพัทธกุล
อาจารยภาณุพนั ธ จันทรเฟอง
อาจารยอาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารยศิวพร สุวรรณมณี
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก รุงกีรติกุล
อาจารย ดร.ณัฐภรณ สถิตวราทร
ผูชวยศาสตราจารยนาตยา อยูค ง
รองศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร
อาจารยวิมลศิริ กลิ่นบุบผา

ผูเขารวมประชุม

๑ อาจารย ดร.ปวริส มินา
๒ อาจารย ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร

คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั
ผูแทนสายสนับสนุน
หัวหนางานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
หัวหนาภาควิชาปรัชญา
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
หัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบนั ตะวันออก
หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ

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

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร
ผูชวยคณบดีฝา ยวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

หนา ๒

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
๑ นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน
๒ นางสาววรรณา วงษธง

หัวหนางานคลังและพัสดุ
หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

ผูไมมาประชุม
๑ ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ

ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๒.๒

การเตรียมความพรอมรองรับการปฏิบัติงานชวงการเปดภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
งานบริ ก ารการศึ ก ษา ได เตรี ย มการรองรั บ การปฏิ บั ติ ง านช ว งการเป ด ภาคการศึ ก ษาต น
ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพัน ธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยชี้แจงขั้นตอนการรับบริการในเรื่องตาง ๆ ในรูปแบบวีดิทัศน และอินโฟกราฟก ดังนี้
๑. วีดิทัศนแนะนําวิธีการแกปญหาชวงลงทะเบียนออนไลน
๒. วีดิทัศนแนะนําขั้นตอนการยื่นคํารองตาง ๆ
๓. อินโฟกราฟก เรื่อง การติดตอยื่นเอกสารคํารอง
๔. อินโฟกราฟก เรื่อง ทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กรอ. และการจัดโครงการฯ
๕. อินโฟกราฟก เรื่อง คําแนะนําสําหรับนักศึกษาในการติดตอสื่อสารกับอาจารย
๖. การประชาสัมพันธชองทางติดตอกับภาควิชาฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

หนา ๓

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

สรุปผลการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในคณะอักษรศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
งานบริ ก ารการศึ ก ษา ได ส รุ ป ผลการสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข า ศึ ก ษาต อ ในคณะอั ก ษรศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓.๑ รอบที่ ๓.๒ และรอบที่ ๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดําเนินการดานหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร ขอปรับแผนการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร และขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภูมิศาสตรป ระสงคขอปรับแผนการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร จาก “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕” เปน “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๖” และ
ขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับแผนการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร จาก “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕” เปน “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๖”
และขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิชาภู มิศาสตร ไดตามรายละเอียดที่เสนอ และให เสนอกอง
บริหารงานวิชาการตอไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

หนา ๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
๑. อาจารย ดร.อนุสรณ ชมภูพล
๒. อาจารยณิชา แยมละมาย
๓. อาจารยภาณุพันธ จันทรเฟอง
วิชาเอกภาษาเยอรมัน
๔. ศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
๕. อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน
๖. อาจารยอันนา คือเบล

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม)
๑. อาจารย ดร.อนุสรณ ชมภูพล
๒. อาจารยณิชา แยมละมาย
๓. อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร
๔. ศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
๕. อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน
๖. อาจารยอันนา คือเบล

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก ไขปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาตะวันตก ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่
เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดําเนินการดานการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ขออนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนลาชาเปนกรณี
พิเศษ
สรุปเรื่อง
ตามที่นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ ๔ ไดรับการตอบรับใหเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ใน ๔ มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน ๔ คน ได รั บ การตอบรั บ ให เ ป น นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจาก Meisei
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕
๒. นักศึกษาจํานวน ๑ คน ไดรับ การตอบรับให เป น นั กศึกษาแลกเปลี่ย นจาก Daito Bunka
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๓. นักศึกษาจํานวน ๓ คน ไดรับการตอบรับใหเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tokyo Gakugei
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๔. นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน ๒ คน ได รั บ การตอบรั บ ให เ ป น นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจาก Osaka
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
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เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) ทํา
ให รัฐ บาลญี่ ปุ น ไม อนุ ญ าตให ชาวต างชาติ เดิ น ทางเข าประเทศ ทํ าให มหาวิท ยาลัยทั้ ง ๔ แห งจัด การสอนแบบ
ออนไลนจนกวารัฐ บาลญี่ ปุ น จะอนุ ญ าตให ช าวตางชาติเดิน ทางเขาประเทศได ทําใหนักศึกษาทั้ง ๑๐ ราย ไม
สามารถตัดสินใจไดวาควรลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ หรือไม ดังนั้น ภาควิชาภาษา
ปจจุบั นตะวันออก จึงประสงคขอใหนักศึกษาทั้ง ๑๐ รายนี้ ลาพั กการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
๒๕๖๔ แตจะใหเขาเรียนรายวิชาตาง ๆ ดวยโดยไมลงทะเบียนจนกวาจะสามารถเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ประเทศญี่ปุนได
ทั้งนี้ หากเปนที่แนชัดวานักศึกษาดังกลาวไมสามารถเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศ
ญี่ปุนไดแลว ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขออนุญาตใหนักศึกษาทั้ง ๑๐ รายดังกลาวลงทะเบียนใน
รายวิชาที่ไดเขาเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล วมี มติ เห็ น ชอบให นั กศึ กษาทั้ ง ๑๐ ราย ลาพั กการศึ กษา แตห าก
ปรากฏชัดวานักศึกษาไมสามารถเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุนได อนุญาตนักศึกษาทั้ง ๑๐ ราย
กลับเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ และใหลงทะเบียนเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษได
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ขอเปดกลุมเรียนรายวิชา ๔๓๖ ๓๒๑ ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
ภาควิช าบรรณารักษศาสตร ประสงคขอเป ดกลุมที่ ๒ รายวิช า ๔๓๖ ๓๒๑ ระบบสํานั กงาน
อัตโนมัติในวันอังคารเวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๕ น. เนื่องจากในกลุมที่ ๑ มีผูลงทะเบียนเต็มจํานวน ๓๐ คน แลวแตยัง
มีนักศึกษาอีกมากกวา ๑๕ คน แจงความประสงคขอลงทะเบียนรายวิชาดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มฯ ได พิ จ ารณาแลว มี ม ติ เห็ น ชอบให เป ด กลุ มเรีย นที่ ๒ รายวิช า ๔๓๖ ๓๒๑ ระบบ
สํานักงานอั ตโนมั ติ ไดห ากมี นั กศึ กษาลงทะเบียนในกลุมเรีย นที่ ๒ เกิ นกวา ๑๕ คน แตห ากไมถึง ๑๕ คน ให
รวมเขากับกลุมเรียนที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาขอเปลี่ยนวิชาเอก
สรุปเรื่อง
Ms.Pheng Thoninphouvoneat รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๓๑๑ นักศึกษาทุนพระราชทานฯ
ชาวกัมพู ชา ยื่นคํารองขอเปลี่ยนวิชาเอกจาก “ภาษาฝรั่งเศส” เปน “การแสดงศึกษา” เนื่องจากคะแนนไมถึง
เกณฑที่จะศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสได
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให Ms.Pheng Thoninphouvoneat รหัสประจําตัว
๖๒๐๕๑๐๓๑๑ เปลี่ยนวิชาเอกจาก “ภาษาฝรั่งเศส” เปน “การแสดงศึกษา” ไดเปนกรณีพิเศษ และใหเสนอ
กองบริหารงานวิชาการตอไป ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาแยกสาขาวิชาตั้งแตแรกเขาควรทบทวนเกณฑ
การรับนักศึกษา โดยอาจมีการประเมินความสามารถของนักศึกษากอนลงทะเบียนรายวิชาในสาขาระดับตน เพื่อ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม หรืออาจมีการดําเนินการอื่น ๆ ชวยพัฒนานักศึกษากอนเขาวิชาเอก ในภาค
การศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ อาจารยสุมาลี สูนจันทร ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
สรุปเรื่อง
อาจารยสุมาลี สูน จัน ทร อาจารยป ระจําภาควิชาภาษาป จจุบั นตะวันออก ประสงค ขอรับ ทุ น
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๖-๕๙ การอานภาษาเกาหลีสําหรับเอเชียศึกษา ๒
และไดเสนอโครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนเปนไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบการจั ด ทํ า เอกสารประกอบการสอนรายวิ ช า
๔๕๐ ๒๔๖-๕๙ การอานภาษาเกาหลีสําหรับเอเชียศึกษา ๒ และใหทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบ
การสอน ตามหลักเกณฑในประกาศของคณะฯ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) โดยแบงจายเปน ๒ งวด
งวดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภาษาไทย
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ อาจารย ดร.นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา
ภาษาไทย
สรุปเรื่อง
อาจารย ดร.นั น ทวัล ย สุ น ทรภาระสถิตย ประสงคข อลาออกจากตําแหน งหั วหน าภาควิช า
ภาษาไทย ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาภาษาไทยในการประชุม
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเพื่อใหการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาไทย
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาไทย
ในวาระตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มฯ ได พิ จารณาแลว มีมติเห็น ชอบกับ การลาออก และมีมติให เสนอแต งตั้งกรรมการ
สรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาไทย ดังนี้
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
กรรมการ
(รักษาการแทนหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต)
๓. อาจารย ดร.นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย
กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยภาควิชาภาษาไทย)
๔. อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
เลขานุการ
(รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่องพิจารณาดานอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ การจัดสรรอัตราพนักงานสายวิชาการ งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
สรุปเรื่อง
คณะฯ มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ งบประมาณแผนดิน ที่วางอยูจํานวน
๖ อัตรา คณะฯ จึงไดจัดทํา (ราง) แผนการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ โดยอัตราวาง ๖ อัตรา ใหจัดสรร ดังนี้
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๑. ๒ อัตรา ซึ่งเปนอัตราวางที่มีอยูเดิม
๑.๑ โอนยายแหลงงบประมาณ จํานวน ๑ อัตรา ใหแก อาจารยปรียาภรณ หมื่นราช
๑.๒ จัดสรรใหนักเรียนทุน จํานวน ๑ อัตรา ใหแก นายยิ่งยศ บุญจันทร
๒. ๔ อัตรา ซึ่งเปนอัตราทดแทนผูเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑ จัดสรรใหภาควิชาภาษาไทย จํานวน ๑ อัตรา
๒.๒ จัดสรรใหภาควิชาสังคมศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
๒.๓ จัดสรรใหภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก จํานวน ๑ อัตรา
๒.๔ จัดสรรใหภาควิชาประวัติศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรกรอบอัตรากําลังในครั้งถัดไป ใหจัดสรรแกภาควิชาปรัชญาเปนอันดับแรก
และหากไดรับกรอบอัตรากําลังมากกวา ๑ อัตรา ใหจัดสรรใหภาควิชาอื่นตามความเหมาะสมตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตําแหนงที่วางลงจํานวน ๑ ตําแหนง
สรุปเรื่อง
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วางลงจํานวน ๑ ตําแหนง
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงใหคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตําแหนงที่วางลงไมเกิน ๑ ชื่อ ทั้งนี้ ภาควิชาประวัติศาสตรไดเสนอชื่อ นายกฤษฎา
บุ ณ ยสมิ ต ตํ าแหน งผู ตรวจราชการอั ย การ สํานักงานอัย การสูงสุด เป น ผูส มควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อนายกฤษฎา บุณยสมิต เปนผูสมควรดํารง
ตํ าแหน งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร แทนตํ า แหน งที่ ว าง และให เสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแหงชีวิต
ประจําป ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
คณะฯ ประสงคจะจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแหงชีวิต ประจําป ๒๕๖๔ ใน
วันศุกรที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอง ว.๑๑๔ และ ว.๑๑๕ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีคาใชจายเปนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และขอเบิกจายจากกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

หนา ๙

มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแหง
ชีวิต ประจําป ๒๕๖๔ โดยมีคาใชจายเปนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียด
ที่เสนอ ทั้งนี้ ใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๔ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวาตามที่หลักสูตรตองเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย งานบริหาร
และธุรการ ไดรวบรวมรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๖
หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย
๘. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา
๙. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
๑๐. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
๑๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
๑๒. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๑๓. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
๑๔. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
๑๕. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๑๖. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ตนเองระดั บ หลั ก สู ตร (SAR)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๖ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไมมี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ
ผูจดรายงานการประชุม

