ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้อง ๕๐๒ อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๓ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยเอเชียศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.จันทิรา เกิดคา

เรื่อง

ผู้เชิญ

รายวิชา 600 101 Communicative คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Applied Science
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายวิชา 600 101 Communicative คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
2 อ.เนาวรัตน์
ปฏิพัทธ์ภักดี English for Applied Science
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 ผศ.ดร.บารมี
รายวิชา 466 520 ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
เขียววิชัย
สาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษา 1
4 อ.สาวิตรี ม่วงใหญ่ รายวิชา 600 101 Communicative คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
ไรลีย์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Applied Science
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลำ
ภาคการศึกษาที่
1/2563
(วันศุกร์ กลุ่ม 4)
ภาคการศึกษาที่
1/2563
(วันศุกร์ กลุ่ม 2)
ภาคการศึกษาที่
1/2563
(วันอาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่
1/2563
(วันศุกร์ กลุ่ม 3)

สถำนที่
ออนไลน์
ออนไลน์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออนไลน์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๓

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.พิพัฒน์ สุยะ
2 ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

3 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมกำร
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยานานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา

3 ส.ค.63

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14 ส.ค.63

10 ก.ค.63
เป็นต้นไป

31 ก.ค.63
เป็นต้นไป

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

ให้สัมภาษณ์หัวข้อ ชาวต่างชาติที่มา สถานีวทิ ยุกระจายเสียง 23 ก.พ. 1, 22 มี.ค. และ
รับราชการในไทย ชาวต่างชาติที่มา แห่งประเทศไทย
9 ส.ค.63
รับราชการในยุครัตนโกสินทร์ เปิด กรมประชาสัมพันธ์
ประวัติพระยาวิสูตรสาคร..ผู้บุกเบิก
งานเจ้าท่า และหัวข้อ เปิดตานาน
นายเลิศ..พระยาภักดีนรเศรษฐ

สถำนที่
-

ประชุม สัมมนำ อบรม นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.บุณฑริกา
คงเพชร
2 อ.ดร.ยงยุทธ
วิถีไตรรงค์
3 ผศ.ดร.อารียา
หุตินทะ

เรื่อง
สัมพันธภาพระหว่างน่านเจ้ากับ
จีนสู่บทเพลงน่านเจ้าจิ้มก้อง
ประชุมคณะทางานพิสูจน์
พันธุ์ไม้ที่ถกู ตัดโค่นภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชุมคณะกรรมการรางวัล
พานแว่นฟ้า ปี 2563
ครั้งที่ 4/2563

ผู้จัด

ระยะเวลำ

สถำนที่

ค่ำใช้
จ่ำย

วิทยาลัยนาฏศิลป์
13-15 ส.ค. วิทยาลัยนาฏศิลป์
เบิก
กาฬสินธุ์
63
กาฬสินธุ์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย 14-15
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่เบิก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส.ค.63
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

10 ส.ค.63

สานักงานเลขาธิการสภา ไม่เบิก
ผู้แทนราษฎร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๔

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา
3 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
4 ผศ.ดร.ปัทมา
ฑีฆประเสริฐกุล
5 ผศ.ดร.อัจฉรา
รักยุติธรรม

ลักษณะงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการประเภทหนังสือ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครง
ร่างวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อการ
นาเสนอรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Environment Asia Journal

ระยะเวลำ

สถำนที่

30 ก.ค.63
เป็นต้นไป

-

25 ก.ค.26 ส.ค.63
English for Specific Purposes 25 ก.ค.28 ส.ค.63
คณะศิลปศาสตร์
30 ก.ค.63
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นต้นไป
สานักวิชานวัตกรรมสังคม
15 ส.ค.63
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิ ชาการ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีบุคลากรของคณะอักษร
ศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน ได้แก่
๑. อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
๒. อาจารย์ ดร.สิริวรรณ แซ่โง้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ทีป่ ระชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
(ไม่มี)

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

หน้า ๕

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ การพิจารณาการขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
นักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ DAITO BUNKA UNIVERSITY
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก แจ้งว่าได้ดาเนินการพิจารณาการขอเทียบโอนหน่วยกิตของ
นักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ จาก DAITO BUNKA UNIVERSITY จานวน ๕ คน เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่
๑. นางสาวณัฏฐากร สถิตสัทธาธรรม รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๙๔
๒. นางสาวรัฐวรรณ มังกรกิม รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๐๗
๓. นางสาวรัดเกล้า นิวัตร์ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๐๘
๔. นางสาววรรณพร บาบุญ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๓๒๑
๕. นางสาวไอริณ รินสวัสดิ์ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๔๔๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาขอเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
หลักสูตร ๓+๑ จาก DAITO BUNKA UNIVERSITY จานวน ๕ คน ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ การพิจารณาเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
งานบริการการศึกษาได้จัดทาข้อมูลเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ทีป่ ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔ ตามรายละเอี ย ดที่ เสนอ และให้ เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๖

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิ จารณาแล้ว มีมติเห็ น ชอบ (ร่าง) คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม การวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวีย นขอความ
เห็ น ชอบเมื่ อวัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มี ม ติรับ รองการอนุ มั ติทุ น อุ ดหนุ น การวิจั ย นวัต กรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ อัจฉริยะภาพแห่งความเลื่อมใสผลงานช่วงแรก อาจารย์ ดร.สุนทร ศรีชัย
ของโทมัส มันน์ ตามมุมมองประวัติศาสตร์ของ
ขนบธรรมเนียมอัจฉริยะเยอรมัน
๒ แนวคิ ด เศรษ ฐศาสตร์ นี โอคลาสสิ ค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน
จักรวรรดินิยมทางเศรษฐศาสตร์ในหนังสือของ
วรรณรัตน์
ทิม ฮาร์ฟอร์ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี
๓ การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ
เขียววิชัย
วาทกรรมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ใน
บทสุนทรพจน์ของผู้อานวยการองค์การอนามัย
โลกตามแนวภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา

๑๐๐,๐๐๐

๒ ปี

๑๕,๐๐๐

๑ ปี

๒ ปี

๒๑๕,๐๐๐ บาท
(สองแสนหนึ่งหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ให้แก่บุคลากรจานวน ๓ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๕,๐๐๐
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ ขอลดหย่อนค่าบารุงมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
คณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ (หั วหน้าโครงการวิจัย) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง
“สัตตมรัช พัสตราภรณ์ : สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระ บรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ กับแบบแผนการแต่งกาย
ของสตรีสยาม” จากสถาบันพระปกเกล้า เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ ประสงค์
ขอลดหย่อนค่าบารุงมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ จากอัตราร้อยละ ๗ เป็นอัตราร้อยละ ๖
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการลดหย่อนค่าบารุงมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
คณะอักษรศาสตร์ จากอัตราร้อยละ ๗ เป็นอัตราร้อยละ ๖ ให้แก่อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ ตามรายละเอียด
ที่เสนอ ได้เป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ
สรุปเรื่อง
อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ล าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว
เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ ข อรั บ ทุ น สนั บ สนุ น ค่ าลงทะเบี ย นเรี ย น ประจ าภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ เป็ น เงิน
๗๕,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน
๗๕,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว
เป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท
(สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๘

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว
เป็นเวลา ๓ ปี ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษา
และประสงค์ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น ค่ าลงทะเบี ย นเรีย น ประจ าภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๓ เป็ น เงิน
๒๐,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ต ะวัน วรรณรั ต น์ ได้ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจาคณะอัก ษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่นักศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม การวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวีย นขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิด
โครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ได้รับ
จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ คาเรียกประเภทผีในภาษาไทยถิ่น
นางสาวภัทรลดา ทองเถาว์
อุบลราชธานีตามแนวทาง
รหัสประจาตัว ๖๐๒๐๒๒๐๓
อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
๒ การออกแบบและกระบวนการ
นางสาวฐิติรัตน์ หวานสนิท
เผยแพร่เพลงและใบปลิวเพื่อ
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๐๘๘
นาเสนอนโยบายชาตินิยมของ
นางสาวกชมล สุกัณวัตน์
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๔๙๗
ช่วง พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ทุนที่ได้รับ
(บาท)

หน้า ๙

๒๐,๐๐๐

ร้อยละ ๕๐ ของ
ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๕๐๐

๑๒,๕๐๐
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุ มฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มีม ติอ นุ มัติ ทุ น อุด หนุน การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุ ดท้ายร้อยละ ๕๐ ของทุน อุดหนุ น การวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้ แก่นั กศึกษาจานวน ๒ เรื่อง รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น
๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จานวน ๒ รายการ ดังนี้
ลาดับ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
๑ นส.ณัฐฎา กุลกรรณ์
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๐๑๙
๒

รางวัล
รางวัลยุวสตรีดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
นส.ณัฐฎา กุลกรรณ์
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๐๑๙
และจริยธรรม ประจาปี ๒๕๖๓ จากกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทั้งสิ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

เงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๑๐

มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบให้อนุมัติเงินรางวัล สนับสนุนให้ แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทั้ง ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ ขอรับเงินรางวัลสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งชานาญการ
สรุปเรื่อง
ตามที่บุคลากรสายสนับสนุน สานักงานคณบดีคณอักษรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ชานาญการ จานวน ๓ ราย ได้แก่
๑. นายกฤษดา ไพรวรรณ์
เป็น นักวิชาการอุดมศึกษาชานาญการ
๒. นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล เป็น นักวิชาการอุดมศึกษาชานาญการ
๓. นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์ เป็น นักการเงินชานาญการ
คณะฯ จึ งประสงค์ ขออนุ มัติ เงิน รางวัล ส าหรับ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ได้รับ แต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่งชานาญการ เป็นเงินรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งชานาญการ เป็ น เงินรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
สังคมศาสตร์
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม ขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ในวาระต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม ลาออก
จากหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
๒. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
(หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง
(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์)
๔. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

หน้า ๑๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

การจัดทาแผนปฏิบัติงานของภาควิชา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติงานของภาควิชา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ลาดับ
ขั้นตอน
๑ ภาควิชาส่งแผนปฏิบัติงาน (.doc file) แก่คุณนันทิช
Email : kaewmunee@hotmail.com
๒ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผน ฝ่ายการเงินและพัสดุ ฝ่ายงบประมาณ และ
ศูนย์บ ริการวิชาการ ตรวจสอบแผนและปรับแผนเบื้องต้นร่วมกับ
ภาควิชา
๓ คณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ รับรองแผนปฏิบัติงานของ
ภาควิชา

กาหนดการ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
ภายในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อัก ษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ วั น
จันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติงานของภาควิชา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่

สรุปเรื่อง
คณะฯ ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ เพื่ อให้สอดคล้องกับระเบียบ ๆ
ของทางราชการและมหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๘
สรุปเรื่อง
ฉบับ ดังนี้

หน้า ๑๒

(ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน ๓ ฉบับ

คณะฯ ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน ๓

๑. (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราจ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้
จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๑๕๖๓
๒. (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราจ่าย เงื่อนไข การบริหารเงิน
รายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พงศ.๒๕๖๓
๓. (ร่าง) ระเบีย บมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข การบริห ารเงิน
รายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ นชอบ(ร่ า ง) ประกาศ/ระเบี ย บ คณะอั ก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน ๓ ฉบับ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

การกาหนดภาระงานขั้นต่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

สรุปเรื่อง
คณะฯ ได้จัดทา (ร่าง) การเสนอขอกาหนดหลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าประจาคณะวิชาฯ ตาม
ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่าด้ ว ยการก าหนดภาระงานและผลงานวิช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชากลับไปพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
๑. การกาหนดภาระงานขั้นต่า จะแบ่งสัดส่วนระหว่างการเรียนการสอนกับการวิจัยเป็นเท่าไร
ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. ดัชนีชี้วัดภาระงานทั้ง ๖ ด้าน จะกาหนดอย่างไร แจกแจงรายละเอียดอย่างไร
ทั้งนี้ ให้ภาควิชาส่งผลการพิจารณามายังคณะฯ ภายในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน (วาระลับ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

ผู้บริหารพบกับตัวแทนนักศึกษา

หน้า ๑๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารคณะ
อักษรศาสตร์ได้ประชุมกับตัวแทนนักศึกษาที่เป็นประธานสาขาวิชาและรองประธานสาขาวิชา ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
และแผนการจัดการเรียนการอสอนในภาคการศึกษาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

