ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔
วันจันทร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ หองประชุมหมอมหลวงปน มาลากุล อาคารอักษรศาสตร ๑ คณะอักษรศาสตร
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting
.....................................................
ผูมาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
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
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ
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
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก รุงกีรติกุล
ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
อาจารย ดร.ณัฐภรณ สถิตวราทร
ผูชวยศาสตราจารยนาตยา อยูค ง
รองศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
อาจารยวิมลศิริ กลิ่นบุบผา

ผูเขารวมประชุม
-

คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา
ผูแทนสายสนับสนุน
หัวหนางานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจยั
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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หนา ๒

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
๑
๒
๓
๔

อาจารย ดร.ปวริส มินา
อาจารย ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร
นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน
นางสาววรรณา วงษธง

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร
ผูชวยคณบดีฝา ยวิชาการ
หัวหนางานคลังและพัสดุ
หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

ผูไมมาประชุม
๑ อาจารย ดร.พิภู บุษบก
๒ อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วาระลับ) แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

(ไมมี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

หนา ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดําเนินการดานหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๘ ครั้งที่ ๙ และครั้งที่ ๑๐) และประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)
สรุปเรื่อง
กองบริหารงานวิชาการไดต รวจสอบและประเมิ นผลการศึกษาของนั กศึกษาที่ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ และ
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘ จํานวน ๑ ราย
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ จํานวน ๑ ราย
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ จํานวน ๑ ราย
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๕ ราย
รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๘ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘ จํานวน ๑ ราย ครั้งที่ ๙ จํานวน ๑ ราย ครั้งที่ ๑๐ จํานวน ๑ ราย และประจํา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ป การศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๕ ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน ๘ ราย และให เสนอ
กองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยสังคีต ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต
ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับขอความใน มคอ.๒ หนา ๒๕ หัวขอ (๒) วิชาสาขาระดับตนของคณะฯ จํานวนไมนอย
กวา ๑๒ หนวยกิต ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หนา ๔

(เดิม)
(ใหม)
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาสาขาระดับตนของคณะฯ นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาสาขาระดับตนของคณะฯ
๒ สาขาวิชา สาขาวิชาละไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๒ สาขาวิชา สาขาวิชาละไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดย
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าเอกการละครหรื อ
วิชาเอกสังคีตศิลปไทย ตองผานรายวิชาสาขาระดับ
ตน และมี คา ระดับ คะแนนเฉลี่ ย ทั้ งสองรายวิ ช าของ
สาขาวิชานั้น ไมต่ํากวา ๒.๐๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยสังคีต ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับขอความใน มคอ.๒ หนา ๒๙ หัวขอ (๒) วิชาสาขาระดับตนของคณะฯ
จํานวนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเสนอเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๖)
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต เสนอเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๖)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชี ย ตะวั น ออก ฉบั บ ป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพิ่ ม เงื่อ นไขการเลื อ กวิช าโทของนั ก ศึ ก ษาวิช าเอกภาษาจี น
ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลี วาไมสามารถเลือกภาษาจีน ภาษาญี่ปุน หรือภาษาเกาหลี เปนวิชาโทหรือวิชาโท
สหสาขาวิชาได ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(เดิม)
(๔) วิชาโท จํานวนไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึ กษาวิชาโทสาขาวิชาอื่นจาก
หลักสูตรของคณะอักษรศาสตรหรือวิชาโทสหสาขาวิชา
นักศึกษาวิชาเอกอื่นที่ตองการเลือกศึกษากลุมวิชา
ในสาขาภาษาเอเชี ย ตะวั น ออกเป น วิ ช าโท ให เ ลื อ ก
ศึกษา ๑ กลุมวิชา ดังนี้

หนา ๕

(ใหม)
(๔) วิชาโท จํานวนไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
นักศึกษาต องเลือกศึกษาวิช าโทสาขาวิชาอื่น จาก
หลักสูตรของคณะอักษรศาสตรหรือวิชาโทสหสาขาวิชา
โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษา
เกาหลี ไมส ามารถเลื อกภาษาจีน ภาษาญี่ ปุ น หรือ
ภาษาเกาหลี เปนวิชาโทหรือวิชาโทสหสาขาวิชาได
นักศึกษาวิชาเอกอื่นที่ตองการเลือกศึกษากลุมวิชา
ในสาขาภาษาเอเชียตะวันออกเปนวิชาโท ใหเลือกศึกษา
๑ กลุมวิชา ดังนี้

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกําหนดใหนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลี
ไมสามารถเลือกภาษาจีน ภาษาญี่ปุน หรือภาษาเกาหลี เปนวิชาโทหรือวิชาโทสหสาขาวิชาได ตามรายละเอียด
ที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดําเนินการดานการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ขอแกไขคาระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๙
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สรุปเรื่อง
ภาควิช าบรรณารักษศาสตร ประสงคขอแกไขคาระดับ คะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๙ การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ ของนางสาวชยาภรณ จัน ทรา รหั ส ประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๐๓ จาก F เป น C+
เนื่องจากนักศึกษาไดแสดงหลักฐานการสงงานในสวนที่ขาดไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอขอแกไขคาระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๙ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ของนางสาวชยาภรณ จันทรา
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๐๓ จาก F เปน C+ ตามรายละเอียดที่เสนอตอไปได

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หนา ๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ นักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน ๒ ราย
สรุปเรื่อง

งานบริการการศึกษา เสนอวามีนักศึกษาประสงคขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวปยธิดา ราชานนท รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๕๑๘ ขอเทียบโอนรายวิชาจาก คณะ
อักษรศาสตร หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๓ มายัง คณะอักษรศาสตร หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก
๑.๑ ๔๑๐ ๑๐๒ ทักษะการคิดเชิงวิจารณ
๑.๒ ๐๘๔ ๑๐๘ โลกและดาราศาสตร
๑.๓ SU ๑๐๒ ศิลปากรสรางสรรค
๒. นายนรวิชญ รังสัย รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๗๓๗ ขอเทียบโอนรายวิชาจาก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มายัง คณะอักษรศาสตร หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๔
จํานวน ๒ รายวิชา ไดแก
๒.๑ ๐๘๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๒.๒ ๐๘๑ ๑๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาของนางสาวปยธิดา ราชานนท
รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๕๑๘ และนายนรวิชญ รังสัย รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๗๓๗ ไดตามรายละเอียดที่
เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ ขอหารือเกณฑการเขาศึกษาวิชาเอกสําหรับนักศึกษาแยกรับสาขาวิชาเอก
สรุปเรื่อง
รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการประสงค ข อหารือ ประเด็ น ของเกณฑ ก ารเข าศึ ก ษาวิช าเอก สํ าหรั บ
นักศึกษาแยกรับสาขาวิชาเอกวาควรจะตองไดระดั บคะแนนในรายวิชาสาขาระดั บตน ตามเกณฑของหลักสูต ร
เชนเดียวกับกรณีของนักศึกษาที่เขามาโดยยังไมระบุสาขาวิชาเอกหรือไม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. หลักสูตรอาจพิจารณาแกไขรายละเอียดใน สมอ.๐๘ โดยกําหนดใหกรณีที่นักศึกษามีเกรด
เฉลี่ยไมถึงตามที่หลักสูตรกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของหลักสูตร
๒. ให รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการเชิญ ประธานหลัก สูตรหรือผู แทนหลัก สูตรมารว มประชุมเพื่ อ
พิจารณาหาขอสรุปและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรตอไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

หนา ๗

การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ อาจารยจิตรนันท กลิ่นนอย ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
สรุปเรื่อง
อาจารยจิตรนันท กลิ่นนอย อาจารยประจําภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขอรับทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๖๕-๕๙ การอานภาษาเวียดนามสําหรับเอเชีย
ศึกษา ๑ และไดเสนอโครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนเปนไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา
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
๔๕๐ ๒๖๕-๕๙ การอ า นภาษาเวี ย ดนามสํ า หรั บ เอเชี ย ศึ ก ษา ๑ และให ทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า เอกสาร
ประกอบการสอน ตามหลักเกณฑในประกาศของคณะฯ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) โดยแบงจายเปน
๒ งวด งวดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ผูชวยศาสตราจารยบุณฑริกา คงเพชร รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาตอเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับขาราชการและพนักงานสายวิชาการ
สรุปเรื่อง
ผูชวยศาสตราจารยบุณฑริกา คงเพชร อาจารยประจําภาควิชานาฏยสังคีต ไดรับอนุมัติใหลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนสวนตัว เปนเวลา ๓ ป ตั้งแต
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไดรายงานผลการศึกษาและประสงคขอรับทุนสนับสนุน
คาลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน
หารอยบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหแก
ผูชวยศาสตราจารย บุณ ฑริกา คงเพชร ไดตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลั กเกณฑ วิธีการ อั ตรา
คาใชจาย และแนวปฏิบัติในการใชจายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติคาลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

หนา ๘

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ รายชื่อนักศึกษาที่ภาควิชาเสนอเพื่อขอรับทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนเดน
สรุปเรื่อง
ฝายกิจการนั กศึกษา เสนอรายชื่อนักศึกษาชั้นปที่ ๒ และ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรับทุ น
สงเสริมการศึกษาประเภทเรียนเดน จํานวน ๔๙ ราย ทั้งนี้ มีนักศึกษาจํานวน ๒ ราย ไดแก นางสาวนันทนภัส
กิจบาลจาย รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๒๘๑ และนางสาวติณณา เอกอนงค รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๖๕๒ ซึ่งมี
เกรดเฉลี่ยสะสมไมตรงตามคุณสมบัติที่ระบุในประกาศเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณเงิน
รายไดและหรือเงินบริจาคที่ผูบริจาคไดกําหนดวัตถุประสงคไว จึงมีรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่
กําหนดจํานวน ๔๗ คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็น ชอบอนุมัติทุนส งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด นใหแก
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ และ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔๗ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ เนื่องจากเปนหลักเกณฑ
เดี ย วกั บ ประกาศที่ ได ออกไปในป การศึ กษา ๒๕๖๑ และ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และให มีการพิ จ ารณาทบทวน
หลักเกณฑการใหทุนใหมในครั้งถัดไป อนึ่ง ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน และผูชวยศาสตราจารยนาตยา
อยูคง มีความเห็นวาควรใหมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑการใหทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนเดน ตั้งแตการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ทันที
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา
ภาษาเยอรมัน
สรุปเรื่อง
อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน ประสงคขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาภาษาเยอรมันในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเพื่อใหการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมันเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมันในวาระ
ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ดังนี้

ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติใหเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน
(หัวหนาภาควิชาปรัชญา)
๓. อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน
(ผูแทนคณาจารยภาควิชาภาษาเยอรมัน)
๔. อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
(รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

หนา ๙

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เรื่องพิจารณาดานอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ขออนุมัติจัดทํากรมธรรมประกันภัยคุมครองการแพวัคซีนโควิด-๑๙ ของบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ของ
คณะอักษรศาสตร
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา คณะฯ จะจัดทําประกันภัยคุมครองการแพวัคซีนโควิด-๑๙
กลุม กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ของคณะฯ จํานวน ๙๘๕ คน ใน
อัตราเบี้ยประกันภัย ๙๙ บาท/คน/ป รวมเปนเงิน ๙๗,๕๑๕ บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันหารอยสิบหาบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติการทําประกันภัยคุมครองการแพวัคซีนโควิด-๑๙
กลุม กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ของคณะฯ จํานวน ๙๘๕ คน ใน
อัตราเบี้ยประกันภัย ๙๙ บาท/คน/ป รวมเปนเงิน ๙๗,๕๑๕ บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันหารอยสิบหาบาทถวน) ตาม
รายละเอียดที่เสนอ โดยใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ การกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร
รอบครึ่งปหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)
สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
เพื่ อ ดํ าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน สํา หรับ ข าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อเปนกรอบสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งป
หลัง ระหวางวันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกลาว และกําหนดขั้นตอนระยะเวลาในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หนา ๑๐

การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย หัวหนาภาควิชา รองคณบดี และผูชวย
คณบดี
๑. การประเมินอาจารยในภาควิชา
หัวหนาภาควิชา
ประธานกรรมการ
อาจารยในภาควิชาจํานวน ๒ คน
กรรมการ
๒. การประเมินหัวหนาภาควิชา
คณบดี
ประธานกรรมการ
อาจารยในภาควิชาจํานวน ๒ คน
กรรมการ
๓. การประเมินรองคณบดีและผูชวยคณบดี
คณบดี
ประธานกรรมการ
หัวหนาภาควิชาที่ไดรับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ
หัวหนางานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
กําหนดขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี เสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายัง
คณะฯ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. คณาจารยสง KPIs ใหหัวหนาภาควิชา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา สง KPIs ใหคณะฯ ภายในวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๔
๔. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงที่ทําไว ภายใน
วันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี สงผลการประเมินใหคณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดําเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอง
คณบดี และผูชวยคณบดี ดังนี้
๑. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา
คณบดี
ประธานกรรมการ
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ
กรรมการ
๒. รองคณบดีฝายวิชาการ
คณบดี
ประธานกรรมการ
หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
กรรมการ
หัวหนางานบริการการศึกษา
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. รองคณบดีฝายวิจัย
คณบดี
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
หัวหนางานบริการวิชาการและวิจัย
๔. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
คณบดี
หัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก
หัวหนางานบริการการศึกษา
๕. รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร
คณบดี
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
หัวหนางานบริหารและธุรการ
๖. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
คณบดี
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
หัวหนางานบริการการศึกษา

หนา ๑๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
(ครั้งที่ ๒)
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวาตามที่หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ตอง
เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๔ วงเงินจัดสรรของหนวยงานภายในคณะอักษรศาสตร และรายละเอียดประกอบการ
ขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สรุปเรื่อง
งานบริหารและธุรการไดจัดทําขอมูลวงเงินจัดสรรจากเงินรายไดของหนวยงานภายในคณะอักษร
ศาสตร และรายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เพื่อเปนแนวทางสําหรับภาควิชานําไปใชในการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณของภาควิชาประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หนา ๑๒

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบวงเงินจัดสรรจากเงินรายไดของหนวยงานภายในคณะ
อักษรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่เสนอ และใหภาควิชาจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สงมาที่งานบริห ารและธุรการภายในวัน จัน ทรที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไมมี)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ
ผูจดรายงานการประชุม

