ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๔๐๙ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สขุ กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ธีรัช รําแพนเพชร
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมโิ คกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรี า ชิรเวทย์
อาจารย์สรุ ศักดิ์ ประดับถ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมศิ าสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทัว่ ไป

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ

ลาออก
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรกั ษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิตวิ งศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลํา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.พิพัฒน์ สุยะ
2 อ.สุมาลี สูนจันทร์

วิชา

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

621 472-55 Ethics
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่
Professional Bioprocess
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2/2560
Engineering
HK206 การอ่านภาษาเกาหลี 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
ภาคการศึกษาที่
ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย
2/2560
หอการค้าไทย

สถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๓

กรรมการ
ลํา
ดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน

อ.จิราวรรณ เกียรติโพธา
อ.ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง กรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย
อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ และ A2
อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
อ.ดร.บารมี เขียววิชัย
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "A Critical Discourse คณะศิลปศาสตร์
Analysis of General Prayuth Chan-O-Cha's
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Weekly Address in Times Political Crisis"

21 ม.ค.61
25 ม.ค.61

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 15-16 ม.ค.61
วิชาภาษาจีน Pat 7.4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.กมลพร อุปการแก้ว

เรื่อง

นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
"An Assessment of Carbon
Stock and the Economics
Potential of Mangrove in
Samuth Songkram, Thailand
Using Remote Sensing and
GIS Technics"
2 ผศ.ดร.คมสัน
นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
คีรีวงศ์วัฒนา
"Impacts of Land Use and
Land Cover Change on
Runoff and Soil Erosion in
Small Watershed"
3 อ.เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี Digital Library in English
4 อ.Linda Margaret
Language Learning and
Erskine-Hill
Teaching

ผู้จัด

ระยะเวลา

สถานที่

ค่าใช้
จ่าย

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี 1-2 ก.พ.61 โรงแรมเซนทรา 1
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
กรุงเทพฯ
(องค์การมหาชน)

เบิก

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี 1-2 ก.พ.61 โรงแรมเซนทรา 1
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
กรุงเทพฯ

เบิก

Thai TESOL

26-27
The Empress Hotel เบิก
ม.ค.61 จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
5 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

เรื่อง

ผู้จัด

- ประชุมเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2560
- ประชุมหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล
Scopus และบทความที่จะลง
ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- ประชุมหารือชุดโครงการวิจัย
ท้าทายไทยเรื่อง "แนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาสมิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษของคนไทย"
๖ อ.ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ International Training
Program on Global
Navigation Satellite System
(GNSS)

ระยะเวลา

สถานที่

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 26 ม.ค.61 สํานักงานกองทุน
การวิจัย
สนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่าใช้
จ่าย
ไม่เบิก

22 ม.ค.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่เบิก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 17 ม.ค.61 สํานักงานกองทุน
การวิจัย
สนับสนุนการวิจัย

ไม่เบิก

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย

ไม่เบิก

23-26
Geoinformatics
ม.ค.61 สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 รศ.บาหยัน
อิ่มสําราญ
3 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
4 อ.ดร.ปัทมา
ฑีฆประเสริฐกุล

ลักษณะงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

คณะมนุษยศาสตร์
9-25 ม.ค.61
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารวิชาการ Veridian
26 ธ.ค.60-9
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร
ม.ค.61
The Journal of Asia TEFL
4 ม.ค.-1 ก.พ.61

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชากา
ระดับชาติ ประจําปี 2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่
-

16-22 ม.ค.61

-

23 ม.ค.-26
ก.พ.61

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ลักษณะงาน
ที่
5 อ.ดร.สมปรารถนา - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย
รัตนกุล
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยเพื่อ
ลงใน Proceeding งานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ปี 2017 ภายใต้หัวข้อ
"Learning and Assessment in ELT :
Challenges and Opportunities"
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทคัดย่อบทความ
วิชาการ 8 เรื่องสําหรับงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 49th ISAGA
Conference 2018
6 อ.ดร.สิริชญา
ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เพื่อนําข้อมูลไป
คอนกรีต
ประกอบการทําปริญญานิพนธ์

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

14 ธ.ค.6010 ม.ค.61
25 ธ.ค.6022 ม.ค.61

-

มหาวิทยาลัยมหิดล

30 ธ.ค.60 –
22 ม.ค.61

-

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 ม.ค.61

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สหราชอาณาจักร ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ได้รายงานผลการ
เดิ น ทางไปเสนอผลงานวิ ช าการ เรื่ อ ง The Development of Performing Arts Heritage in Thailand; A
Case Study of Thai Traditional Theatre to the Contemporary Performing Arts ณ The Cumberland
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน และ
การบริหารวิชาการของคณะ

สรุปเรื่อง
ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๑ ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบ
เลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา
พ.ศ. .....

สถานที่

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๖

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

(ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (ฉบับปรับปรุง)

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติให้คณะทํางานกําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก
นํา (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก ไปทบทวนนั้น คณะทํางานฯ ได้พิจารณา
ทบทวนในประเด็นสัดส่วนภาระงานของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และได้จัดทํา (ร่าง) กําหนด
ปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (ฉบับปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) ขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กําหนดปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัด
ผลงานหลั ก (ฉบั บ ปรับ ปรุงตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) ตาม
รายละเอียดที่เสนอ โดยให้ทดลองใช้ ๒ รอบการประเมิน เริ่มในการประเมินรอบ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ และให้พิจารณาทบทวนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๐ ประวัตศิ าสตร์
เอเชียตะวันออก

สรุปเรื่อง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๐ ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนายธนากร โกมลสิงห์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๕๕๗
จากค่าระดับคะแนน F เป็น D+ เนื่องจากกรอกคะแนนของนักศึกษาผิดพลาด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๐
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนายธนากร โกมลสิงห์ รหัสประจําตัว
๐๕๕๘๐๕๕๗ จากค่าระดับคะแนน F เป็น D+ ต่อไปได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๒
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ภาควิชานาฏยสังคีต ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๑ มนุษย์กับศิลปะ

สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ข อแก้ไขค่าระดั บคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๑ มนุ ษ ย์กับ ศิลปะ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนายปวรวัฒน์ จันทร์เป้ รหัสประจําตัว ๐๗๕๗๐๕๑๖ จากค่าระดับ
คะแนน D เป็น A เนื่องจากกรอกคะแนนของนักศึกษาผิดพลาด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ประชุมฯ ได้พิ จารณาแล้วมี ม ติเห็นชอบให้ เสนอขอแก้ ไขค่ าระดับ คะแนนรายวิชา รายวิชา
๐๘๒ ๑๐๑ มนุษย์กับศิลปะ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนายปวรวัฒน์ จันทร์เป้ รหัสประจําตัว
๐๗๕๗๐๕๑๖ จากค่าระดับคะแนน D เป็น A ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ อนุญาตให้
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ได้ให้ ห น่วยงานภายในคณะอัก ษรศาสตร์เสนอชื่ อ ผู้สมควรดํารงตํ าแหน่ งกรรมการประจํ าคณะอั ก ษรศาสตร์
ประเภทผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๕ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ท าบทามรองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้ หากรองศาสตราจารย์
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ไม่ประสงค์ดํารงตําแหน่งให้ดําเนินการทาบทามรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ต่อไปตามลําดับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การปิดอาคารอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะฯ ได้ กํ า หนดให้ ปิ ด อาคารอั ก ษรศาสตร์ ตั้ งแต่ เวลา ๑๗.๓๐ น. ในวั น ทํ า การนั้ น
ภาควิชาสังคมศาสตร์และภาควิชาภูมิศาสตร์ประสงค์ขอให้พิจารณาทบทวนการปิดอาคารอักษรศาสตร์ตามเวลา
ดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์ของภาควิชามีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานหรือนัดพบนักศึกษาหลังเวลาราชการ ทําให้
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๘

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดประตูด้านข้างอาคารอักษรศาสตร์ ๓ และประตู
เชื่อมระหว่างอาคารอักษรศาสตร์ ๒ และ ๓ ได้ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันทําการ ส่วนอาคารอื่น ๆ ให้ดําเนินการ
เหมือนเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโครงการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาจริยธรรมเพื่อบัณฑิตในอุดมคติศตวรรษที่ ๒๑ และ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งโครงการทั้ง ๒ โครงการ ดังกล่าว ต้องดําเนินการก่อนรอบการปรับแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี จึงประสงค์ขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นกรณีพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรีย นรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : อบรมการใช้ โปรแกรม EndNote ขึ้ นตามการสํารวจความต้ องการของนั กศึ กษา
ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องดําเนินการก่อนรอบการปรับแผนปฏิบัติงานประจําปี จึงประสงค์ขอปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นกรณีพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ของภาควิชาประวัติศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จํานวน ๒ หลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จํานวน ๒ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๘
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รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนดําเนินการสําหรับรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
งานแผนและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รายงานการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานตามแผน
ดําเนินการสําหรับรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ดําเนินการสําหรับรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

การกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ รอบที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง
มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรแจ้ งว่า ขณะนี้ เข้ าสู่ ช่ วงระยะเวลาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ในรอบครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ แล้ว ในการนี้ คณะฯ
ได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปีแรก ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มาแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ กํ า หนดขั้ น ตอนและระยะเวลาเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปี แรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ในการประเมินรองคณบดีและเลขานุการคณะฯ ให้ใช้กรรมการชุดเดียวกับการประเมิน
รอบครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และให้ หัวหน้ าภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ
สรุปเรื่อง
MS. SATOKO TADANO นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ มีความประสงค์จะเข้าศึกษา
ในคณะอั ก ษรศาสตร์ เป็ น ระยะเวลา ๑ ปี ก ารศึ ก ษา โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ โดยจะชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาต่างชาติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ประชุม ฯ ได้พิ จารณาแล้ วมีมติเห็นชอบการรับ MS. SATOKO TADANO เข้าศึกษาในคณะ
อักษรศาสตร์เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ให้ อาจารย์
วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาดังกล่าว และให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุน
สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน
ส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์จะขอรับ การสนั บ สนุ นค่ าลงทะเบี ยนเรียนประจํ าภาคการศึก ษาปลาย ปีการศึก ษา ๒๕๖๐ เป็ นเงิน
๓๓,๔๕๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิจัย
ข้อ ๓.๒.๑.๑ การศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายในประเทศ กรณีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว โดยอนุมัติ
ค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓,๔๕๐ บาท (สามหมื่นสามพัน
สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ การอนุญาตให้นักศึกษาฝึกสอนชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียน
สรุปเรื่อง
Miss Anne Reisch อาจารย์ฝึกสอนของภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวต่างประเทศ โดยขอยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาอื่น ๆ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ Miss Anne Reisch ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวต่างประเทศ โดยยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
อื่น ๆ และให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ภาควิชาภาษาอังกฤษ เสนอเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑)
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ เสนอเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๔ ๒๐๓
การอ่านภาษาอาหรับ ๑
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๔ ๒๐๓ การอ่าน
ภาษาอาหรั บ ๑ ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ของนางสาวปารณั ท อามิ น เซ้ น รหั ส ประจํ า ตั ว
๐๕๕๘๐๒๑๓ จากค่าระดับคะแนน F เป็น C+ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเกิดความผิดพลาดในการแก้ค่า I
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๔ ๒๐๓
การอ่านภาษาอาหรับ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวปารณัท อามินเซ้น รหัสประจําตัว
๐๕๕๘๐๒๑๓ จากค่าระดับคะแนน F เป็น C+ ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ บริษัท HELTE CO., LTD. ขอทําความร่วมมือทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
ด้ ว ยบริ ษั ท HELTE CO., LTD. ได้ เสนอขอทํ า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ คณะ
อักษรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการจึงได้เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
มาให้พิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีม ติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษั ท
HELTE CO., LTD. ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน้า ๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ สรุปข้อมูลโครงการ ๓+๑ และ ๗+๑
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการได้เสนอรายงานสรุปรายละเอียดการรับนักศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ าง ๆ สํ าหรั บ รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาตามโครงการ ๓+๑ และ ๗+๑ ในภาคการศึ ก ษาปลาย
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ และขอเก็ บ ค่ าดํ าเนิ น การจากนั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าร่วมโครงการ ๓+๑ และ ๗+๑ รายละ
๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานสรุ ป รายละเอี ย ดการรั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สําหรับรับสมัครนักศึกษาตามโครงการ ๓+๑ และ ๗+๑ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ และอนุมัติให้เก็บค่าดําเนินการจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๓+๑ และ ๗+๑
รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

ปัญหาสุนัขภายในบริเวณคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานขอให้พิจารณาเรื่องที่มีสุนัขภายในคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
จํานวนหนึ่งอ้างว่าได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ กัดศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงกรณีที่มี
สุนัขภายในบริเวณคณะอักษรศาสตร์กัดบุคลากรได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ จนกระทั่งร้องเรียนให้มีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหา
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นาตยา
อยู่คง ดําเนินการเจรจากับนักศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่สามารถดูแลจัดการ
ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขภายในคณะอักษรศาสตร์ได้ ให้คณะฯ ดําเนินการนําสุนัขออกนอกพื้นที่
คณะอักษรศาสตร์ต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

