ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ)
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
อาจารย์นาตยา อยู่คง
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

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

หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาออก
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๒ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยเอเชียศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

รายงานผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กการจั ด จ้ า ง โครงการทั ศ นศึ ก ษาต่ า งประเทศ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามที่ค ณะอักษรศาสตร์ได้มีหนังสือเชิญชวนสาหรับจ้าง
โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ สาขาวิชาเอเชียศึกษา จานวน ๑ งาน โดยวิธีการคัดเลือกนั้น ผลปรากฏว่า
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา จึงได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีการคัดเลือก
หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก และได้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๒. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
๓. อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๔. นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
๕. นางบุรียา แตงพันธ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอให้คณะฯ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ดังต่อไปนี้
๑. คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลสาเร็จ
๒. ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก
๓. ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ปรากฏว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน้า ๓

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี เพื่อขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และให้แจ้งกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

คณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา ขอลาออกจากกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
สรุปเรื่อง
อาจารย์ จิ ร าวรรณ เกีย รติ โพธา ประสงค์ข อลาออกจากกรรมการประจาคณะอั ก ษรศาสตร์
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Grenoble Alpes ประเทศฝรั่งเศส มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา ลาออกจากกรรมการ
ประจ าคณะอั กษรศาสตร์ ประเภทผู้ แ ทนคณาจารย์ป ระจ า ตั้งแต่ วัน ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๖๒ โดยให้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา แทนอาจารย์จิราวรรณ
เกียรติโพธา ประกอบด้วย
คณบดี
ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์
เลขานุการ
นางมณี เผือกหอม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การสรรหาคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
ในคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ แทนตาแหน่งที่ว่าง
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่ งที่ว่างลง และให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนิน การสรรหาให้ เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การสรรหากรรมการประจาคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจาและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อให้ การดาเนิ น การเป็ น ไปด้วยความเรีย บร้อย ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทาขั้นตอนการ
ดาเนินการและกาหนดระยะเวลาการดาเนินการดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน้า ๔

วันที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจาในคณะ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ณ สานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจาในคณะ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ สานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มีม ติเห็ น ชอบขั้น ตอนการดาเนิน การและกาหนดระยะเวลาการ
ดาเนินการสรรหากรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา แทน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตะวิริยะนุภาพ ประกอบด้วย
คณบดี
ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์
เลขานุการ
นางมณี เผือกหอม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓
สรุปเรื่อง

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่
๑. นางสาวนัทธมน แตงรัตนา รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๑๘๐
๒. นางสาวอันญะนีน บินดุส๊ะ รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๔๑๓
๓. นางสาวณัฐพร อภิสรพาณิชย์ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๑๑๑
๔. นางสาวปรารถนา ปานโบ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๒๐๙
เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศ ลาดับที่ ๒ จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาและอุ ดมศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
และขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่
๑. นางสาวกุลญาภา กิตติวงษ์กาจร รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๒๖
๒. นางสาวชนาธินาถ ปฐมเสรี รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๖๕
๓. นางสาวศิรประภา แตงกลับ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๕๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน้า ๕

เนื่องจากได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีแห่งประเทศ
ไทย (ทั่วประเทศ) ประจาปี ๒๐๑๙ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการประเทศเกาหลี และศูนย์การศึกษา
เกาหลีประจาประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวนัทธมน
แตงรัตนา รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๑๘๐ นางสาวอันญะนีน บินดุส๊ะ รหัสประจาตัว ๐๕๕๘๐๔๑๓ นางสาวณัฐพร
อภิสรพาณิชย์ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๑๑๑ และนางสาวปรารถนา ปานโบ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๒๐๙ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และนางสาวกุลญาภา กิตติวงษ์กาจร รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๒๖
นางสาวชนาธิ นาถ ปฐมเสรี รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๖๕ และนางสาวศิรประภา แตงกลับ รหัสประจาตัว
๐๕๕๙๐๓๕๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจาสายสนับสนุน เฉพาะระดับ
ชานาญการ
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดให้คณะอักษรศาสตร์ดาเนินการเพื่อเปิดให้มีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจาสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นเฉพาะระดับชานาญงานและ
ระดับชานาญการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามขั้นตอนและแผนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ ได้
ส ารวจข้ อมู ลแล้ วเห็ นสมควรให้ กาหนดจ านวนระดั บต าแหน่ งที่ จะให้ ใช้ เพื่ อประเมินให้ ดารงต าแหน่ งที่ สู งขึ้ นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจาสายสนับสนุน เฉพาะระดับชานาญการ ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักการเงิน
นักพัสดุ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
รวม

ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

จานวนตาแหน่ง
๙
๓
๑
๒
๑๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ กาหนดจานวนระดับตาแหน่งที่จะให้ใช้เพื่อประเมินให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจาสายสนับสนุน เฉพาะระดับชานาญการ จานวน
๑๕ ตาแหน่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ การประเมิ น ค่ า งานเพื่ อ กาหนดกรอบต าแหน่ งและระดั บ ต าแหน่ งในการแต่ งตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดให้คณะอักษรศาสตร์ดาเนินการประเมินค่างาน เพื่อกาหนดกรอบ
ต าแหน่ งและระดั บ ต าแหน่ งในการแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษาและพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
สายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติ เห็ น ชอบการกาหนดกรอบตาแหน่งและระดับตาแหน่งในการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
๑. นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดงานบริหารและธุรการ
จานวน ๒ ตาแหน่ง
๒. นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดงานบริการการศึกษา
จานวน ๑ ตาแหน่ง
๓. นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี
จานวน ๑ ตาแหน่ง
๔. นักการเงิน ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดงานคลังและพัสดุ จานวน ๑ ตาแหน่ง
และให้เสนอกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การหารือในการจัดแสดงชิ้นงานสร้างสรรค์

สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอให้คณะฯ สนับสนุนการจัดทาสูจิบัตร จานวน ๕๐๐ เล่ม (๔ สี)
เนื่องจาก อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ จานวน ๓๐ ชิ้น ณ หอศิลป์
กรุงไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ส นั บ สนุ น การจั ด ท าสู จิ บั ต รแก่ อ าจารย์ น วั ต
เลิศแสวงกิจ โดยอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงิน
รายได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๖
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โครงการพัฒนานักศึกษา : Visionary Arts 2019

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาประสงค์ขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษา Visionary Arts
2019 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑,๑๕๒,๓๘๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท
ห้าสิบสตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา Visionary Arts 2019 โดย
มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑,๑๕๒,๓๘๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้ าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบ
สตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

(ร่าง) ประกาศฯ ของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
คณะกรรมการอานวยการของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ได้จั ดทา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบศูนย์บริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง งบประมาณ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการบริการวิชาการที่เก็บเงินค่าลงทะเบียนโดยมีภาควิชาบริหาร
จัดการก่อนมีประกาศนีแ้ ละประสงค์จะดาเนินการต่อไปแต่มีศูนย์ฯ ประสานงานให้ ที่ประชุมฯ มีมติดังนี้
๑. ให้นาเงินร้อยละสี่ของรายรับจากการดาเนินการเข้าเป็นค่าบารุงของมหาวิทยาลัย
๒. ให้นาเงินร้อยละเจ็ดของรายรับจากการดาเนินการเข้าเป็นเงินรายได้ของศูนย์ฯ
๓. เงินรายได้สุทธิให้ดาเนินการตามประกาศของศูนย์ฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

