ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม 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
๒๔
๒๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สขุ กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
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
อาจารย์ธรี ัช 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
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิตวิ งศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์สรุ ศักดิ์ ประดับถ้อย
อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทัว่ ไป

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาออก

ผู้ไม่มาประชุม
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
๓ นางสาวกาญจนา ชัยจินดา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นางสาวอนุดา เสวกอาภรณ์
๒ อาจารย์ปณ
ั ณทัต โพธิเวชกุล

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีการแก้ไข
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.HUANG Ping

วิชา

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

รายวิชา จ 30202 ทักษะฟัง-พูด 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 18 พ.ค.61
และ จ 30203 ทักษะอ่าน-เขียน 1 ศิลปากร
เป็นต้นไป

สถานที่
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

ชื่อคณะกรรมการ
- กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดตามทฤษฎีการควบคุมทางสังคม
และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปรัชญาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2"
- กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลการจัดการเรียน
การสอนแบบแนะนําเน้นกระบวนการที่มีต่อคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6"

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน

คณะศึกษาศาสตร์ 16 พ.ค.61
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ 17 พ.ค.61
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.Nam Joon MIN

เรื่อง

แนวทางการปฏิบัติงานสอนใน
โรงเรียนของไทย
2 อ.ดร.บารมี เขียววิชัย ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้าน
อรรถศาสตร์และวัจนศาสตร์
3 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ - บรรยายให้ความรู้แก่คณะครู
ชาวเกาหลีซึ่งจะมาปฏิบัติงานที่
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- หลักสูตรและหนังสือเรียน
ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 พ.ค.61 โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่
รัชดา กรุงเทพฯ
13 พ.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 พ.ค.61 โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา
กรุงเทพฯ

16 พ.ค.61 โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 อ.ดร.กฤษณพงศ์
ทัศนบรรจง
3 ผศ.บุณฑริกา
เจริญชินวุฒิ
4 อ.ดร.ฟรานซีส
นันตะสุคนธ์
5 ผศ.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
6 นายโกวิทย์ หลําชุ่ม
7 นายสิทธิชนะชัย
จิระศิริโชติ
8 อ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลา

สถานที่

ค่าใช้
จ่าย

การยกระดับคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

26 เม.ย.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

ประชุมวิชาการนําเสนอ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
เรื่อง "การจัดการศึกษาและ
งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ศตวรรษที่ 21"

9 พ.ค.61 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กรุงเทพฯ

ไม่เบิก

การใช้งานระบบ e-Learning ศูนย์คอมพิวเตอร์
สําหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปากร

16 พ.ค.61 ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

11 พ.ค.61 กองคลัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

9 น.ส.จารุกานต์
เปรมประสิทธิ์
ฝึกอบรม Key User Training กองคลัง
10 นายนันทิช แก้วมุณี ของระบบ SU-ERP
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 น.ส.บุษกร
จินต์ธนาวัฒน์
12 นายมนัสชัย เศรฐไชย
13 น.ส.วรรณา วงษ์ธง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
14 อ.ชฎาภรณ์
จันทร์ประเสริฐ
15 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์

16 ผศ.ภัธทรา
โต๊ะบุรินทร์
17 ผศ.ดร.อารียา
หุตินทะ

เรื่อง

ผู้จัด

การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น สมาคมครูภาษาและ
ที่ให้มากกว่าความรู้ และ สอน วัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ง
คําช่วยอย่างไรไม่ให้ผิด
ประเทศไทย
ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus กองบริการการศึกษา
Group) แสดงความคิดเห็น มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหา
และการจัดการเรียนการสอนให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
AUN-QA Implementation ที่ประชุมอธิการบดี
and Gap Analysis
แห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการรางวัล สํานักงานเลขาธิการ
แว่นฟ้า ครั้งที่ 5/2561
สภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลา

ค่าใช้
จ่าย

สถานที่

19 พ.ค.61 เจแปนฟาวน์เดชัน่
กรุงเทพฯ

ไม่เบิก

7 พ.ค.61 สํานักงานอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร์

ไม่เบิก

18-19
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เบิก
พ.ค.61 กรุงเทพฯ
18 พ.ค.61 สํานักงานเลขาธิการ
ไม่เบิก
สภาผู้แทนราษฎร

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2
3

4
5
6
7
8

ลักษณะงาน
ผู้ทรงคุณวุฒประเมินบทความ
วิชาการ

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

วารสารมนุษยศาสตร์
30 เม.ย.ฉบับบัณฑิตศึกษา
10 พ.ค.61
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อ.นาตยา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 30 เม.ย.อยู่คง
วิชาการ จํานวน 2 บทความ
SMARTS ครั้งที่ 8
10 พ.ค.61
รศ.บาหยัน อิ่มสําราญ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 เม.ย.14 พ.ค.61
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิจัยรามคําแหง
27 เม.ย.วิชาการ
25 พ.ค.61
อ.ดร.ยงยุทธ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
บัณฑิตวิทยาลัย
2-16 พ.ค.61
วิถีไตรรงค์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
บัณฑิตวิทยาลัย
2-16 พ.ค.61
ภูมิโคกรักษ์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.สมชาย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 18-30 เม.ย.61
สําเนียงงาม
วิชาการ
ด้านภาษาไทย "วิวิธวิจัยภาษาไทย"
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561
อ.ดร.สิริชญา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับ
30 เม.ย.คอนกรีต
วิชาการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
10 พ.ค.61
รามคําแหง
อ.ดร.เอกพลณัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 30 เม.ย.ณัฐพัทธนันท์
วิชาการ จํานวน 2 เรื่อง
SMARTS ครั้งที่ 8
10 พ.ค.61

สถานที่
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

นางสาวกาญจนา ชัยจินดา ขอลาออกจากผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะฯ
ประเภทผู้แทนสายสนับสนุน

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า นางสาวกาญจนา ชัยจินดา มีหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนสายสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

ผลการพิจารณาอุทธรณ์มติลงโทษนายนนทกร หุ่นสําราญ

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ ทราบว่า ตามที่ คณะอั ก ษรศาสตร์ได้ เสนออธิการบดี พิ จารณา
อุทธรณ์มติคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๑ เรื่อง การลงโทษนายนนทกร หุ่นสําราญ กรณีทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฏิบัติตนใน
การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๗ ของนายนนทกร หุ่นสําราญ รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๔๕๒
นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําอุทธรณ์ของนายนนทกร หุ่นสําราญ ไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะ
รับฟังได้ จึงให้ยกอุทธรณ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๔

การระงับการให้กู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกํากับ
มาตรฐาน

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ดําเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบให้ระงับการให้กู้ยืมเงินของนักศึกษารายใหม่และนักศึกษาที่เปลี่ยนระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในหลักสูตร
ที่ ไม่ ผ่ านการกํากั บ มาตรฐาน ในส่ว นของมหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร มี ห ลั ก สู ต รที่ ไม่ผ่ านการกํ ากั บ มาตรฐาน คื อ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาได้ดําเนินการระงับการให้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๖

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

การเสนอโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงานคณะอักษรศาสตร์ และโครงสร้าง
การบริหารวิชาการของคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ภาควิชายังมิได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงานคณะ
อักษรศาสตร์ และโครงสร้างการบริหารวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ ให้เสนอความเห็นมายังคณะฯ เพื่อรวบรวม
มาพิจารณาพร้อมกันนั้น บัดนี้ ภาควิชาได้เสนอความคิดเห็นมาแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบข้อคิดเห็นของภาควิชาที่เสนอมา

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

แบบประเมินค่างาน สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
สํานัก งานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ได้ จัดทํ าแบบคํ าขอเสนอในการแบ่ งหน่วยงานภายใน/
หน่วยงานย่อยของส่วนงาน แบบประเมินค่างานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแบบคําขอเสนอในการแบ่งหน่วยงานภายใน/หน่วยงาน
ย่อยของสํานักงานคณบดี และให้การประเมินค่างานของภารกิจดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๗

องค์ประกอบ

ร้อยละของปริมาณ

๑. ขอบเขตของภาระงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๒๐ คะแนน)
() เป็นงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๕ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๒๐ คะแนน)
() เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ (๑๘ คะแนน)
๓. การตัดสินใจของส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๐ คะแนน)
() ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยส่วนงานหรือ
หน่วยงานของตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๕
คะแนน)
๔. การตัดสินใจของส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๐ คะแนน)
() เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม
บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและประสานงาน
ระหว่างส่วนงาน หน่วยงานระดับนโยบาย (๑๕ คะแนน)
รวม

๗๕

คะแนนที่ได้รบั /คะแนน
เต็ม
๑๕๐

๙๐

๑๘๐

๗๕

๑๕๐

๗๕

๑๕๐

๓๑๕

๖๓๐

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอรับทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๓๑ ๒๑๐ ดนตรีกับคอมพิวเตอร์ และได้เสนอโครงการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทําเอกสารประกอบการสอน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๓๑ ๒๑๐
ดนตรีกับคอมพิวเตอร์ และให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

หน้า ๘

อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพ ล ประสงค์ขอรับทุ นสนั บสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “ความเป็นอัตชีวประวัติ” ใน Les Annees ของ อานนี แอร์โนซ์” โดย
ตีพิมพ์ใน วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๒๑-๒๔๕. (ฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ ๑)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ดังกล่าวให้แก่ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอจ้างอาจารย์ประจําหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาเยอรมัน โดยมติที่ประชุมภาควิชาภาษาเยอรมันในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ประสงค์ขออนุมัติการจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ บรรจงทัด เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ บรรจงทัด
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔.๔
สรุปเรื่อง
ดังนี้
ภาควิชา
ภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขออนุมตั ิเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ้ น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายวิชาที่เปิดสอน
จํานวนนักศึกษา
๔๑๖ ๒๔๔ ภูมิศาสตร์เมือง ๑ คน เป็ น กรณี พิ เ ศษให้ แ ก่
และการวางแผน
นางสาวสุดารัตน์ จันสุคนธ์
รหัสประจําตัว ๐๕๕๗๐๓๖๗
๔๑๖ ๒๕๘ การประยุกต์ใช้ ๑ คน เป็ น กรณี พิ เ ศษให้ แ ก่
ห ลั ก ภู มิ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ นางสาวสุดารัตน์ จันสุคนธ์
รหัสประจําตัว ๐๕๕๗๐๓๖๗
การศึกษาเอกเทศ

อาจารย์ผู้สอน
อ.ศุภฤกษ์ โออินทร์
โดยไม่รับค่าตอบแทน
อ.ปรียาภรณ์ หมื่นราช
โดยไม่รับค่าตอบแทน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๙

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การจัดงานกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจําปี ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติจัดงาน “กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจําปี ๒๕๖๑”
ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดงาน “กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาล
แห่งชีวิต ประจําปี ๒๕๖๑” ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ และค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
เป็ น ประธานกรรมการจั ด งานกษณเวีย น เกษี ย ณวาร มงคลกาลแห่ งชี วิต ประจํ าปี ๒๕๖๑ และเสนอชื่ อ
กรรมการในภายหลัง
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

การปรับปรุงแผนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาควิชาภาษาไทย และ ภาควิชานาฏยสังคีต)

สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย และ ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ งแผนการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของภาควิชาภาษาไทย และภาควิชานาฏยสังคีต ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และขอปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒ นานั กศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และการปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการและแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการและแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการและแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) ตามรายละเอียด
ที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
คณะฯ เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ และขอปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ
อาจารย์ ดร.กรภัทร รื่นภิรมย์ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ ขอต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์บ าหยัน อิ่ม สําราญ จะเกษี ยณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ประสงค์ขอต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาภาษาไทย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการขอต่ อ การจ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ของ
รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอจ้างอาจารย์ประจําหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ โดยมติที่ประชุมภาควิชาสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อ
วัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ประสงค์ขออนุมั ติการจ้าง อาจารย์สุภ าภรณ์ อัศวไชยชาญ เป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ้าง อาจารย์สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ นักศึกษากระทําผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ ในรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๙ / ๒๑๓
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
สรุปเรื่อง
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบ คณะอักษรศาสตร์ ประจํา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับแจ้งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ กรรมการ
คุมสอบรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๙ / ๒๑๓ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่า นางสาวอนุดา
เสวกอาภรณ์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๑๘ ได้มีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบรายวิชาดังกล่าว และอีกรายหนึ่ง
ได้รับแจ้งจาก อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล กรรมการคุมสอบรายวิชา ๔๕๐ ๑๐๖ วรรณกรรมเอกเอเชีย เมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่า นางสาววรกานต์ รับจันทร์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๖๔๒ ได้มีพฤติกรรมส่อทุจริตใน
การสอบรายวิชาดังกล่าว
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ทั้งนี้ รายนางสาวอนุดา เสวกอาภรณ์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บูลย์จีรา ชิรเวทย์ และนางสาวอนุดา เสวกอาภรณ์ ได้เข้าให้ข้อมูลต่อที่ประชุมฯ ส่วนราย นางสาววรกานต์
รับจันทร์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๖๔๒ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อนางสาววรกานต์ รับจันทร์ ให้มาให้ข้อมูลได้
จึงให้อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล มาให้ข้อมูล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า นางสาวอนุดา เสวกอาภรณ์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๑๘
กระทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๓๗ ข้อ ๖ วรรคสอง และเห็นชอบให้ลงโทษพักการศึกษา เป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ให้แจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป สําหรับรายนางสาววรกานต์ รับจันทร์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๖๔๒ ให้ติดต่อนางสาว
วรกานต์ รับจันทร์ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ขออนุมัติคา่ สมนาคุณคณะทํางานประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ ประสงค์ขออนุมัติค่าสมนาคุณคณะทํางานประเมินผลการสอนและ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรภายนอก รายละ ๑,๐๐๐
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเบิกจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ เนื่องจาก มหาวิทยาลัย
แจ้งว่าค่าสมนาคุณดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ได้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จารณาแล้วมี ม ติเห็ น ชอบให้ จ่ ายเงิน ค่ าสมนาคุ ณ บุ ค ลากรภายนอกที่ คณะฯ
แต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ รายละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

มหาวิทยาลัยประสงค์ยกพื้นที่อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร แลกเปลี่ยนกับ
อาคารวัชรนาฏยสภา

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่ามหาวิทยาลัยได้ประสานงานมายังคณะฯ ว่ามหาวิทยาลัยประสงค์
จะยกพื้นที่ของอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนที่มหาวิทยาลัยดูแลอยู่ในปัจจุบัน ยกเว้นพื้นที่ของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่คณะอักษรศาสตร์ โดยแลกเปลี่ยนกับการให้คณะฯ ยกพื้นที่ของอาคารวัชรนาฏยสภาให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๓

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบในการยกพื้นที่ของอาคารวัชรนาฏยสภาให้มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นพื้นทีข่ องคณะอักษรศาสตร์มาแต่เดิม ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงควรคืนพื้นที่ของอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมดให้คณะอักษรศาสตร์เป็นผู้ดูแลโดยไม่
มีเงื่อนไข
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

