ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ปวริส มินา
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒
๓
๔

อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายกฤษดา ไพรวรรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๒ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยเอเชียศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๒

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีการแก้ไข
หน้าที่ ๙ มติที่ประชุมฯ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
คณะอักษรศาสตร์ ดังต่อไปนี้
๑. ภาระงานสอนของอาจารย์ให้คิดตามที่มีการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนใดมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะไม่สามารถนาคาบเรี ยนนั้นมาคิดเป็นภาระการสอนได้ โดย
ให้เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๒. รายวิชาทั้งระดับปริญ ญาบัณ ฑิตและบัณ ฑิตศึกษาที่สามารถนามาค านวณค่าสอนเกิน
เกณฑ์ ได้ รายวิชานั้น จะต้ อ งมี นักศึ กษาแต่ล ะกลุ่มลงทะเบี ยนตั้ งแต่ ๓๐ คน ขึ้ น ไป โดยให้เริ่ม ตั้งแต่ ภ าค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มติ
ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล้วมีมติเห็น ชอบในประเด็ น ที่ ๑ ส่วนประเด็ น ที่ ๒ มีการแสดงความ
คิดเห็นแตกต่างกัน กล่าวคือ มีผู้เสนอว่าการกาหนดจานวนนักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องลงทะเบียนตั้งแต่ ๓๐ คน
ขึ้นไป อาจไม่เหมาะสม เพราะจานวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน จึงเสนอให้ยกเลิกค่าสอนเกิน
เกณฑ์เพื่อให้การดาเนินการทุกหลักสูตรเป็นไปในลักษณะเดียวกันได้
ทว่ า มี ผู้ เสนอว่ า ภาระงานเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รเอเชี ย ศึ ก ษามี อ าจารย์ ใ นบางหลั ก สู ต รต้ อ ง
รับผิดชอบมาก การยกเลิกค่าสอนเกินเกณฑ์จึงไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ต้องรับเพิ่มเติมจากภาระงานใน
หลักสูตรปกติ ประเด็นนี้ จึงมีผู้เสนอให้ใช้แนวทางของการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเรื่อง
จ่ายค่าตอบแทนผู้สอน คือจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรเอเชียศึกษาชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท แต่ไม่
นับเป็นภาระงาน ทั้งนี้ต้องมีภาระงานสอนรายวิชาในหลักสูตรปกติอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต/ภาคการศึกษา
ด้วยความคิดเห็นที่ยังมีข้อแตกต่างกัน ประธานจึงเสนอว่าขอให้ใช้เกณฑ์ตามประเด็นที่ ๒ ไป
ก่อนที่จะหาแนวทางจัดการเรื่องค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมมาพิจารณาต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑.๒

หน้า ๓

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่ อวัน จั น ทร์ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ (วาระลั บ ) แล้ ว มีมติรับ รองรายงานการประชุม ฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ห น่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
วิชำ
ที่
1 อ.ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ นำเสนอผลงำนวิชำกำรเรื่อง
“Land Use Mapping and
Monitoring Lamchiengkrai
Watershed Using Remote
Sensing Data, Nakhon
Ratchasima, Thailand”

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

The 40th Asian
14-18 ต.ค.62 Daejeon Convention
Conference on Remote
Center, Daejeon
Sensing (ACRS2019)
สำธำรณรัฐเกำหลี

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.ชำญณรงค์
บุญหนุน

ชื่อคณะกรรมกำร
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์เรือ่ ง "อภิปรำย 'คอมมิวนิสต์'
ในวิสัยทัศน์ทำงปัญญำของชำวพุทธในไทยสมัยใหม่
พ.ศ.2490-2500"

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง
คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน
8 ต.ค.62

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๔

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
2
3
4
5

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

ล้อมวงเสวนำว่ำด้วยผีออก : เห็นผี ฝ่ำยข่ำวศิลปวัฒนธรรมและ
เห็นประเพณี เห็นผู้คน
บันเทิง สถำนีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส
ผศ.ดร.ชำญณรงค์
ควำมเป็นธรรมในสังคมในทัศนะ ศูนย์พุทธศำสตร์ศึกษำ DCI
บุญหนุน
ของพุทธศำสนำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
อ.ณัฐภรณ์ สถิตวรำทร วิทยำกรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กรมส่งเสริมคุณภำพ
อ.ปัณณทัต โพธิเวชกุล โครงกำรประชุมวิชำกำร ASEAN สิ่งแวดล้อม
Plus Three Youth
Environment Forum 2019
ผศ.นิธิวดี สวัสดี
Greek Mythology and
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย
Modern Literary Applications เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

6 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
7 ผศ.มุจรินทร์
อิทธิพงษ์

วิทยำกรในกำรเสวนำวิชำกำร
"กำรถ่ำยภำพยนตร์เสียงในฟิลม์
ครั้งแรกในสยำม"
Communicative Training
Program

หอภำพยนตร์ (องค์กำร
มหำชน)

สถำนที่

26 ก.ย.62 สถำนีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส
1 ต.ค.62 ศูนย์พุทธศำสตร์ศึกษำ DCI
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
8-13
โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์
ก.ย.62
13 ก.ย.62 คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
9 ก.ย.62 หอภำพยนตร์ (องค์กำร
มหำชน)

บริษัท เดอะไลฟ์โค (ไทยแลนด์) 14-16
บริษัท เดอะไลฟ์โค
จำกัด
ต.ค.62 (ไทยแลนด์) จำกัด

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.คัททิยำกร
ศศิธรำมำศ
2 อ.ดร.รัชตพงศ์
มะลิทอง
3 ผศ.ดร.จุฑำทิพย์
จันทร์ลุน
4 ผศ.ดร.บูลย์จีรำ
ชิรเวทย์
5 อ.ปัณณทัต โพธิเวชกุล
6 อ.สันติชัย
ปรีชำบุญฤทธิ์
7 น.ส.ชุลีพรรณ
เคำรพธรรม
8 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลำ

สถำนที่

ประชุมคณะบรรณำธิกำรจัดทำ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 17 ต.ค.62 สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
สำรำนุกรมประวัติศำสตร์สำกล
ภูมิภำคยุโรป

ค่ำใช้
จ่ำย
ไม่เบิก

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร "วิทยำกร สำนักงำนปลัดกระทรวง
14-15
โรงแรมเซนจูรี่ ปำร์ค ไม่เบิก
แกนนำแนวทำงกำรส่งเสริม
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ ก.ย.62 กรุงเทพฯ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิจยั และนวัตกรรม
ของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ
(Thailand-PSF)"
ประชุมวิชำกำรเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรและ
วัฒนธรรม

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2 ต.ค.62

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

ไม่เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๕

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
9 ศ.ดร.บุษบำ
กนกศิลปธรรม

10 ผศ.ดร.ภัธทรำ
โต๊ะบุรินทร์
11 อ.ดร.วิมลรัตน์
วศินนิติวงศ์
12 อ.วิมลศิริ กลิ่นบุบผำ
13 อ.ดร.สิริชญำ
คอนกรีต
14 อ.ดร.อำคีรัต
อับดุลกำเดร์

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลำ

ประชุมเสวนำทำงวิชำกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำร
ชุดโครงกำรท้ำทำย เรื่อง
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย
"ปัจจัยปัญหำควำมสำมำรถในกำร และนวัตกรรม (สกสว.)
ใช้ภำษำอังกฤษของคนไทย :
กลยุทธ์และนวัตกรรมในกำร
แก้ปญ
ั หำ"
ศึกษำดูงำนตำมหลักสูตร
สถำบันพระปกเกล้ำ
ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำร
เสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10
กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงำน คณะศิลปศำสตร์
แปล/งำนล่ม เรื่อง Matecat- มหำวิทยำลัยมหิดล
CAT-Tool : ก้ำวแรกเพื่อกำร
แปลเชิงพำณิชย์
กำรพัฒนำกรอบควำมคิด
สำนักงำนบริหำรกำรวิจัย
สร้ำงสรรค์ (Growth Mindset) นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์
กับกำรพัฒนำนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

9 ต.ค.62

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ กองบริหำรงำนวิชำกำร
Active Learning เพื่อส่งเสริม มหำวิทยำลัยศิลปำกร
กำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์สำหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

4 ต.ค.62

ค่ำใช้
จ่ำย

สถำนที่
โรงแรมเอทัล ลุมพินี
กรุงเทพฯ

ไม่เบิก

14-17
จังหวัดตรัง ปัตตำนี
ต.ค.62 และนรำธิวำส

ไม่เบิก

11 ก.ย.62 คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

ไม่เบิก

17 ก.ย.62 โรงแรมไมด้ำ แกรนด์ ไม่เบิก
ทวำรวดี จังหวัดนครปฐม
อำคำรศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.ชำญณรงค์
บุญหนุน
2 ผศ.ดร.บำรมี
เขียววิชัย
3 ศ.ดร.บุษบำ
กนกศิลปธรรม

ลักษณะงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทคัดย่อ
ผลงำนวิชำกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำน
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ

สถำนที่

คณะมนุษยศำสตร์
4-15 ต.ค.62
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 28 ส.ค.มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
6 ก.ย.62
วำรสำรมนุษยศำสตร์วิชำกำร
10 ก.ย.10 ต.ค.62
The New English Teacher
14-19 ก.ย.62

-

วำรสำรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

-

23 ก.ย.7 ต.ค.62
28 ก.ย.27 พ.ย.62
Journal: Humanities, Arts and 30 ก.ย.Social Science Studies
28 ต.ค.62
(HASSS),Silpakorn Universiy
The Jornal of Asia TEFL
4 ต.ค.-2 พ.ย.62

-

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๖

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
4 อ.ดร.รัชตพงศ์
มะลิทอง
5 รศ.ดร.วรำงคณำ
นิพัทธ์สุขกิจ
6 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
อินทรพร
7 อ.ดร.สุนทรี
โชติดิลก
8 รศ.สุวัฒนำ
เลี่ยมประวัติ

9 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ
10 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ณัฐพัทธนันท์

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วำรสำรอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
วิชำกำร
ศิลปำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทคัดย่อ
คณะมนุษยศำสตร์
ผลงำนวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วำรสำรวิทยบริกำร
วิชำกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทคัดย่อ
คณะมนุษยศำสตร์
ผลงำนวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
วิชำกำร
รำมคำแหง
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม วำรสำรวิจัยรำชภัฏธนบุรี
วิชำกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทคัดย่อ คณะมนุษยศำสตร์
ผลงำนวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม ๋Journal of Multidisciplinary in
วิชำกำร
Social Sciences มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม วำรสำรศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
วิชำกำร
ศิลปำกร
- ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรคัดเลือกและ กลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์
ปรับปรุงข้อสอบกลำงภำคและ
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
ปลำยภำค ภำคเรียนที่ 2/2562
ตำมหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ระยะเวลำ

สถำนที่

1-15 ต.ค.62

-

4-15 ก.ย.62

-

8-15 ต.ค.62

-

4-15 ต.ค.62

-

11-26 ก.ย.62

-

25 ก.ย.11 ต.ค.62
4-15 ต.ค.62

-

8-18 ต.ค.62

-

6 ก.ย.15 ต.ค.62
23-24 ต.ค.62

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๒.๒.๑ ผลการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และ อาจารย์ ดร.ภูรดา
เซี่ยงจ๊ง รื่นภิรมย์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

-

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๗

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์ และอาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง รื่นภิรมย์ ได้มาตรฐานที่
สมควรก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการจึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ อ าจารย์ ดร.กณภั ท ร รื่ น ภิ ร มย์ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุ่น เป็นสาขาวิชา ๗๑๑๑ ภาษาญี่ปุ่น อนุสาขาวิชา ๗๑๑๑๐๔ วรรณคดี
ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และอาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชา ๗๑๑๕ ภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบและคณบดีเป็นผู้แทนคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ ๒.๒.๒ การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
สรุปเรื่อง
อาจารย์ปวริส มินา อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิช านาฏยศิ ล ป์ ไทย คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ อาจารย์ปวริส มินา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก วุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่สาเร็จการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบและคณบดีเป็นผู้แทนคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษาจะเดินทางไปปฏิบัติงาน
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดต่อกับ (๑) Daito
Bunka University (๒ ) Chiba University (๓ ) Meisei University (๔ ) Tokyo Gakugei University (๕ )
Aoyama Gakuin University (๖) Aichi University (๗) Kyoto Women’s University (๘) Osaka University
(๙ ) Hiroshima City University (๑ ๐ ) Prefectural University of Hiroshima โ ด ย ใช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ
๑๘๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้คณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒.๔

หน้า ๘

สรุปรายละเอียดการดาเนินการส่งมอบพื้นที่ อาคาร ๕๐ ปี ให้กับคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งแนวทางการดาเนินการตามผังแม่บทมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๓ และเพื่อให้การบริหารจัดการดูแลซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และชี้แจงรายละเอียดของอาคาร ๕๐ ปี ที่คณะอักษรศาสตร์ ได้รับมอบการ
การบริหารจัดการ พื้นที่ได้ได้รับมอบ ตามเอกสารที่แนบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๕

รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการและการขอยืมเงินทดรองราชการ

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา สรุปรายละเอียดเบื้องต้นการเสนอขออนุมัติโครงการและ
การขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อให้ภาควิชาต่างๆ เข้าใจตรงกัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพตาม
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๖

การให้บริการโดยบุคลากรสังกัดสานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ส านั กงานคณบดีฯ ขอความร่ว มมือจากภาควิช าต่าง ๆ ในการขอรับ บริการจากส านักงานฯ
เฉพาะภารกิจที่จาเป็นและมีลักษณะต่อไปนี้
๑. ภารกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือพันธกิจของภาควิชา
เช่น การขอใช้บริการรถตู้ การเคลื่อนย้ายของที่มีน้าหนักมาก
๒. ภารกิจที่อยู่นอกเหนือความถนัดของคณาจารย์ในภาควิชา
เช่น การทา E-Learning การออกแบบและจัดรูปเล่มสิ่งพิมพ์
๓. ภารกิจที่มีปริมาณพอสมควรและไม่เร่งรัดด้านเวลา เพื่อให้บุคลากรของสานักงานคณบดีฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจาของตนได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้หัวหน้าภาควิชามีบันทึกขอความอนุเคราะห์มายังคณะฯ จากนั้นคณะฯ
จะจัดสรรบุ คลากรสาหรับ ปฏิบั ติ ภารกิจต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กับการประเมิน KPis ของบุคลากร
นอกจากนี้ หากบุคลากรของคณะฯ จาเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คณะฯ ขอความกรุณาให้ภาควิชา
รับผิดชอบค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๙

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
คณะอักษรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

สรุปเรื่อง
งานบริหารและธุรการได้รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในคณะอักษรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จานวน ๑๓ หน่วยงาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติงานของ
หน่ วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จานวน ๑๓ หน่วยงาน ตาม
รายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การขอทุนสนับสนุนของคณาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับการตอบรับให้
เข้ า ร่ ว มเสนอผลงานทางวิ ช าการ เรื่ อ ง The Study of Cross Cultural Communication through the
Contemporary Performing Arts “Saphai - Mam” ณ Holiday Inn Potts Point Sydney ป ร ะ เท ศ
ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และประสงค์จะขอรับทุ นสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
เสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ
(เหมาจ่ายไม่เกิน)
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก
ในต่างประเทศ/สถานที่นาเสนอผลงาน
๔. ค่าลงทะเบียน
๕. ค่าที่พัก ๓ คืน (๔,๒๑๒.๖๐ บาท x ๓ คืน)
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓ วัน (๒,๑๐๐ บาท x ๓ วัน)
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)

หน้า ๑๐

เป็นเงิน ๒๓,๐๖๕.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

๐.๐๐ บาท
๑๐,๔๔๗.๕๕ บาท
๑๒,๖๓๘.๐๐ บาท
๖,๓๐๐.๐๐ บาท
๗๕๒.๐๐ บาท
๐.๐๐ บาท
๓,๔๕๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น
๕๘,๑๕๒.๕๕ บาท
(ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปนาเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นเงิน ๕๘,๑๕๒.๕๕ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์)
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ อาจารย์วัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ ขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา
นักวิจัยและขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สรุปเรื่อง
อาจารย์วัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Japanese Linguistics as a Research Student ณ
University of Tsukuba ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุนประเภท ๒) มีกาหนด ๑ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชา Doctoral Program in
Literature and Linguistics ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยออกเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น ๔ ปี ๖ เดือน ๘ วัน นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ อาจารย์วัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ ขยายเวลาการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม ต่อไปอีก มีกาหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น ๕ ปี ๖ เดือน ๘ วัน ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๘,๖๘๒.๒๓ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบ
สองบาทยี่สิบสามสตางค์) ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และทุนเพิ่มเติมจากคณะฯ
เพื่อเป็นค่าครองชีพ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๑

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์วัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการและวิจัย กรณีที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัว โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษา ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๘,๖๘๒.๒๓ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์) ตาม
อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอนุมัติค่าครองชีพ รายเดือน เป็นเงิ น ๖๐,๐๐๐ บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารประกอบ
การสอน รายวิชา ๔๕๐ ๒๔๕ การอ่านภาษาเกาหลีสาหรับเอเชียศึกษา ๑
สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์จะ
ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๕ การอ่านภาษาเกาหลีสาหรับเอเชีย
ศึกษา ๑ และได้เสนอโครงการจัดทาเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทา
เอกสารประกอบการสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๕
การอ่ านภาษาเกาหลี ส าหรั บ เอเชี ย ศึ กษา ๑ และให้ ทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ท าเอกสารประกอบการสอน ตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ
๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา รายงานผลการจัดทาเอกสารคาสอน
ฉบับสมบูรณ์
สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ได้มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ขยายเวลาส่งเอกสารคาสอน รายวิชา ๔๑๖ ๒๗๗
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย และอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการการจัดทาเอกสารคาสอน ตามหลักเกณฑ์
ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ได้จัดทาเอกสารคาสอนรายวิชา ๔๑๖ ๒๗๗
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมฯ
เพื่อพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารคาสอน รายวิชา ๔๑๖ ๒๗๗ ภูมิศาสตร์ทวีป
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ตามที่เสนอโดยให้มีการเพิ่มเติมสารบัญรูปภาพโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการจะชี้แจง
รายละเอีย ดอื่น ๆ ประกอบด้วย และอนุ มัติให้ จ่ายเงินสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอนงวดสุดท้ายเป็นเงิน
๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

หน้า ๑๒

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย แจ้งว่า นายจตุธรรม แซ่ลี้ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๓๗ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้ น ปี ที่ ๔ ได้ รั บ รางวัล ชมเชย ประเภทบทกวี จากการประกวดวรรณกรรมรางวัล พานแว่น ฟ้ า
ประจาปี ๒๕๖๒ จัดโดยสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารรัฐสภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นายจตุธรรม แซ่ลี้
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๓๗ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิช าภาษาเยอรมั น แจ้ งว่ า มี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าเอกภาษาเยอรมั น ได้ รั บ รางวัล จากการ
ประกวดและแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ หัวข้อ ““ Deutsch ist vielseitig – รอบรู้
รอบด้ านด้ ว ยภาษาเยอรมั น ” จั ด โดยสมาคมครู ภ าษาเยอรมั น ในประเทศไทย ร่ว มกั บ ศู น ย์ พั ฒ นาการสอน
ภาษาเยอรมัน สพม. เขต ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศูนย์เครือข่ายภาษาเยอรมันฯ ทุกภูมิภาค และสถาบัน
เกอเธ่แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
รายละเอียด
เงินรางวัล
๑. นางสาวมนรดา หมื่นภักดี รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๒๙๔
๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันพูด (Debatte und Kiskussion)
๒. นางสาวนนทกร ศรีรัตนา รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๑๖๖ และ
๑,๐๐๐ บาท
นางสาวศิรินทร์ภร หลิมสกลุ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๕๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศทีพ่ ูดภาษาเยอรมัน
๓. นางสาวธารารัตน์ สงหลา รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๑๕๙
๑,๐๐๐ บาท
ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ ๒ ก า ร แ ข่ ง ขั น เขี ย น เรี ย ง ค ว า ม
(Aufsatzwettbewerb)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๓

มติ
ที่ป ระชุม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มีม ติเห็ น ชอบให้ ส นั บ สนุ น เงิน รางวัล สมทบให้ แก่นั กศึ กษาสาขา
วิชาเอกภาษาเยอรมัน ทั้ง ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่
นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ภาควิชาต่าง ๆ เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต
สรุปเรื่อง
ภาควิช านาฏยสังคีต หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา เสนอรายชื่อ
อาจารย์พิเศษของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๒ คน โดยแนบประวัติและผลงานทาง
วิชาการมาด้วยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษภาควิชานาฏยสังคีต หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๒ คน
ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ ภาควิชาภาษาไทย
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทยเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย
แนบประวัติและผลงานทางวิชาการมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จานวน ๓ คน
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ จานวน ๓ คน
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จานวน ๑๐ คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุ มฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มีม ติเห็ น ชอบรายชื่ ออาจารย์พิ เศษภาควิช าภาควิช าภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ และหลักสูตร
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๖ คน ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การขอสาเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ด้วยกองบริการการศึกษา ได้แจ้งว่านักศึกษารหัสประจาตัว ๐๕๕๙xxxx ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เรื่อง การยื่นขอสาเร็จการศึกษา ๓ ปีครึ่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตร ๔ ปี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๔

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไม่เป็นตามระยะเวลาของ
หลักสูตรเฉพาะกรณีนี้ แต่ ให้ตรวจสอบนักศึกษาของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษว่ามี
ผู้อื่นขอสาเร็จการศึ กษา ๓ ปี ครึ่ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ อีกหรือไม่ รวมทั้งให้ หลักสู ตรอื่น ๆ
ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ซึ่งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร ๔ ปี ต่อไป เนื่องจาก
การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ๔ ปี มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
ภูมิศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๒๕๕๖ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ ดารงตาแหน่งหั วหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี นั้น อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ ประสงค์ขอลาออกจาก
ตาแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และในการประชุมของภาควิชาภูมิศาสตร์ ครั้งที่
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ เป็นผู้แทน
คณาจารย์ในกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ ดังนี้
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
กรรมการ
(หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์)
๔. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
เลขานุการ
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา)

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของภาควิช าภู มิ ศ าสตร์ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ย ให้ แ ต่ งตั้ ง
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ จนกว่าการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์จะเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ (สะสม) ในส่วนของหน่วยงานภายใน
คณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
งานบริหารและธุรการได้จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้(สะสม)ในส่วนของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๒ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้(สะสม)ใน
ส่วนของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

การปรับเกณฑ์ค่าตอบแทนการตรวจกระดาษคาตอบและค่าตอบแทนการคุมสอบ

สรุปเรื่อง
งานบริ ก ารการศึ ก ษาและงานคลั ง และพั ส ดุ เสนอให้ ป รั บ แก้ เกณฑ์ ค่ า ตอบแทนการตรวจ
กระดาษคาตอบและค่าตอบแทนการคุมสอบ เพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลและการจั ดทาหลักฐานการ
เบิกจ่าย ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่ยังคงมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับเกณฑ์เดิม และให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการตาม
แนวคิดของ EdPEx ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์เดิม
ค่าตรวจกระดาษคาตอบ
ระดับปริญญาตรี
โครงการปกติ
โครงการพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติ
โครงการพิเศษ

๕ บาท/นักศึกษา ๑ คน
๕ บาท/นักศึกษา ๑ คน
๑๐ บาท/นักศึกษา ๑ คน
๒๐ บาท/นักศึกษา ๑ คน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ค่าคุมสอบ
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ

หน้า ๑๖

ชั่วโมงละ ๓๐ บาท
ชั่วโมงละ ๖๐ บาท

เกณฑ์ใหม่
ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ *
ทุกหลักสูตร
๑๐ บาท/นักศึกษา ๑ คน
รายวิชาที่สอนร่วมกัน
จะเบิกจ่ายให้แก่ผู้สอนชื่อแรกเท่านั้น
รายวิชาที่มีผู้ประสานงาน
จะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประสานงานเท่านั้น
* รวมนักศึกษา Au ไม่รวมนักศึกษา W ไม่รวมนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแก้เกณฑ์ค่าตอบแทนการตรวจกระดาษคาตอบ
และค่าตอบแทนการคุมสอบ เพื่อลดขั้นตอในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเกณฑ์ใหม่
ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

การกาหนดเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ช่วยปฏิบัติงานสาหรับรายวิชาระดับปริญญาตรี

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะฯ ประสงค์จะกาหนดเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและผู้ปฏิบัติงานช่วยการ
เรียนการสอนสาหรับรายวิชาระดับปริญญาตรี เพื่อแบ่งเบาภาระผู้สอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาจานวนมาก ทั้งนี้
เกณฑ์ที่กาหนดได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการตามแนวคิดของ EcPEx ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์

รายละเอียด

สถานะของวิชา
จานวนนักศึกษา
จานวน
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ไม่ใช่วิชาศึกษาทัว่ ไประดับมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนได้รับค่าสอนเป็นรายชั่วโมง
๑๐๑-๑๕๐ คน ๑๕๑-๒๓๐ คน ๒๓๑-๓๕๐ คน ๓๕๑-๕๕๐ คน ≥ ๕๕๑ คน
๑ คน
๒ คน
๓ คน
๔ คน
๕ คน
ผู้สอนคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัตงิ านประเภทที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ตามความเหมาะสม
๑ – ๓ กลุ่ม (อาจสอนเดี่ยวหรือสอนร่วม)
จานวนกลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีนักศึกษาอย่างน้อย ๑๐๑ คน และจานวนนักศึกษามาคานวณรวมกัน
๓.๕ ชก. ต่อ ๑ หน่วยกิต กรณีมีนักศึกษา ๑๐๑-๒๐๐ คน
ภาระงาน (ชก.)
๔ ชก. ต่อ ๑ หน่วยกิต กรณีมีนักศึกษา ๒๐๑ คนขึ้นไป
ค่าสอนเกินเกณฑ์
จานวนชั่วโมงตามที่สอนจริง สามารถคานวณเป็นค่าสอนเกินเกณฑ์ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั่วโมงละ ๕๐ บาท
ค่าตอบแทน
ประเภท
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมงต่อ ๑ หน่วยกิต
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน *
๑
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท
(* ผู้สอนทาแผนการ
ประเภท
เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยการเรียนการสอน ไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมงต่อ ๑ หน่วยกิต
ปฏิบัติงานเสนอคณะฯ
๒
คณะฯก่อนเปิดภาค
บุคคลภายนอก (คุ ณ วุฒิ ตั้ งแต่ ปริญ ญา ค่าจ้างเหมาวันละ ๕๐๐ บาท
ประเภท
ตรีขึ้นไป)
ไม่เกิน ๑๒ วันต่อ ๑ หน่วยกิต
การศึกษา)
๓
เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยการเรียนการสอน

ค่าตอบแทน
เกี่ยวกับการสอบ

๑๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน
(เบิกจ่ายให้แก่ผู้สอนชื่อแรกหรือผู้ประสานงาน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๗

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกาหนดเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยการเรียนการสอนสาหรับรายวิชาระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ข้อมูลต้นทุนหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กาหนดให้ภาควิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดทาข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาผลการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตรและผลการ
ดาเนิ น งานของคณะอักษรศาสตร์เป็ น ประจาปีการศึกษา นั้น งานบริห ารและธุรการได้จัดทาข้อมูล ต้นทุน ต่อ
หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบข้ อ มู ล ต้ น ทุ น หลั ก สู ต รของคณะอั ก ษรศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ การพิจารณานักศึกษาขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษา
โครงการ ๗+๑ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้ดาเนินการพิจารณาการขอเทียบโอนหน่วยกิตจาก
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาโครงการ ๗+๑ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัดนี้ งานบริการ
การศึกษาได้รวบรวมผลการพิจารณาดังกล่าวครบทั้ง ๖ มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัย
Qingdao University
Chungbuk National University
Myongji University
Tokyo Gakugei
Chiba University
VNU
รวม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

จานวนนักศึกษา (คน)
๒๔
๕
๕
๙
๗
๑๐
๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน้า ๑๘

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ของนักศึกษาโครงการ ๗+๑ จานวน ๖๐ คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แจ้งกองบริหารงานวิชาการต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

