ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

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

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ภาณุพนั ธ์ จันทร์เฟื่อง
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ นางสาววรรณา วงษ์ธง

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑ นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
๒ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

ลาประชุม

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน้า ๓

อาจารย์พิเศษ
ลา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.จันทิรา เกิดคา
2 อ.เนาวรัตน์
ปฏิพัทธ์ภักดี
3 อ.ดร.ยงยุทธ
วิถีไตรรงค์
4 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์
ผาทอง

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

รายวิชา 600 102-59 Teaching คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
English for Applied Science เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
2/2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายวิชา 521 305 Earth
Astronomy and Space

16 และ 23
ก.พ.64

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายวิชา SU 202 ภาษาอังกฤษ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
เพื่อการสือ่ สารนานาชาติ
ทัว่ ไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
5 อ.สาวิตรี ม่วงใหญ่ รายวิชา 600 102-59 Teaching คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
English for Applied Science เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไรลีย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2/2563
ภาคการศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
2/2563 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง
คณะอักษรศาสตร์
"นิตยสารสตรีสมัยรัชกาลที่ 7 : ความสาคัญต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสร้างวรรณกรรมและบทบาททางสังคม"

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
22 ธ.ค.63

วิทยากร
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.บุณฑริกา คงเพชร

เรื่อง

ผู้เชิญ

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับ มหาวิทยาลัยเกริก
วงเครื่องสายและร่วมบรรเลง
วงมหาดุริยางค์ไทยวงครูสถาบัน
ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 45
"สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมี
จอมราชันย์"

ระยะเวลา

สถานที่

3-5 ม.ค.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลา
ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลา

สถานที่

ค่าใช้
จ่าย

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
อ.ดร.พิภู บุษบก
น.ส.พิมพ์รภัทร เดชะรัตน์
น.ส.วรรณา วงษ์ธง
ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
กองประกันคุณภาพ
การวิเคราะห์รายงานป้อนกลับ การศึกษา
(feedback report) เพื่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพของส่วนงาน

24-25
สานักงานอธิการบดี
ธ.ค.63 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน

ไม่เบิก

8 น.ส.จารุกานต์
เปรมประสิทธิ์
9 น.ส.บุษกร จินต์ธนาวัฒน์
10 น.ส.วรรณา วงษ์ธง

แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับ กองคลัง มหาวิทยาลัย
การงานก่อสร้างและแนวปฏิบัติ ศิลปากร
ในการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างและ
สัญญา

18 ธ.ค.63 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาศิลปากร
ตลิ่งชัน

ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ลักษณะงาน
หน่วยงานที่ปฏิบัติ
ที่
1 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย Guest Commentator for the English as an International
Doctoral Dissertation Seminar Language Program, Chulalongkorn
University
2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
Guest Commentator for the English as an International
ชิรเวทย์
Doctoral Dissertation Seminar Language Program, Chulalongkorn
University
3 ผศ.ดร.ศศิกานต์
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Humanities, Arts and Social Science
คงศักดิ์
วิชาการ
Studies Journal,
Silpakorn University
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
วิชาการ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ณัฐพัทธนันท์
วิชาการ
นเรศวร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระยะเวลา

สถานที่

21-22 ธ.ค.63

-

21-22 ธ.ค.63

-

1-14 ธ.ค.63

-

28 ต.ค.11 พ.ย.63
15 ธ.ค.635 ม.ค.64

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

หน้า ๕

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตร
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์*
๑. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์*
๒. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์*
๒. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์*
๓. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
๓. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
๔. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
๔. อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๔. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๓. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม*
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๗. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก*
๖. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก*
๘. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๗. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
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หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม*
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม*
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๖. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๕. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๗. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
๙. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
๗. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก*
๑๐. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๘. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก้ ไขปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสู ตรอักษรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๑ และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในส่วนของแผนการศึกษาของวิชาโทภาษาเกาหลี โดยปรับแผนการ
ศึกษารายวิชา ๔๔๓ ๒๐๕ การอ่านภาษาเกาหลี ๑ จาก “ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๓” เป็น “ภาคการศึกษา
ปลาย ชั้นปีที่ ๒”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในส่วนของแผนการศึกษาของวิชาโทภาษาเกาหลี ตามรายละเอียดที่
เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพิ่มเติมรายวิชาเลือกของสาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ จานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๓๕ ๒๐๔ สังคมร่วมสมัยในบริบทโลก
๓(๓-๐-๖)
(Contemporary Societies in a Global Context)
๒. ๔๓๕ ๒๐๖ สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
๓(๓-๐-๖)
(Thai Society in the Globalization Age)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ก ารพั ฒ นา ฉบั บ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพิ่ม เติม รายวิช าเลื อกของสาขาวิช าโทรัฐ ศาสตร์ จานวน
๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ การเทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่คณะกาหนดหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ กับ
หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น ในการนี้ คณะฯ ประสงค์เทียบรายวิชา
ของทั้ง ๒ หลักสูตร จานวน ๖๕ รายวิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบรายวิชาของหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณ ฑิต
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ จานวน ๖๕ รายวิชา ตามรายละเอียดที่
เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดาเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ นักศึกษาขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ จานวน ๔ ราย
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มีกรณีขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ จานวน
๔ ราย ดังต่อไปนี้
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๑. นางสาวนิษฐกานต์ ธีรภัทร์ธนนนท์ รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๑ สาขาวิชาเอกเอเชีย
ศึ ก ษา ประสงค์ ข อลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า ๔๑๐ ๑๐๔ การฟั งและการพู ด ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. นางสาวสุนีนาถ ชัยมงคล รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๕๔๐ สาขาวิชาเอกปรัชญา ประสงค์ขอ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๓ ๒๑๖ ปรัชญาการเมือง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. นางสาวสุมณฑา เกิดพันธ์ รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๕๔๑ สาขาวิชาเอกปรัชญา ประสงค์ขอ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๓ ๒๑๖ ปรัชญาการเมือง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔. นางสาวอัญชิสา มงคลชาติ รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๕๔๔ สาขาวิชาเอกปรัชญา ประสงค์ขอ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๓ ๒๑๖ ปรัชญาการเมือง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ เฉพาะการลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
๔๑๐ ๑๐๔ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ
นางสาวนิ ษฐกานต์ ธีรภัทร์ธนนนท์ รหั ส ประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๑ ได้เป็นกรณี พิ เศษ เนื่องจากนักศึกษามี
ภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของการระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ อีกทั้งคณะฯ มี
ประกาศขอให้นักศึกษาในภูมิลาเนาสมุทรสาครงดเดินทางออกนอกพื้นที่ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้
นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมายื่นคาร้องลงทะเบียนเพิ่มถอนในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันลงทะเบียน
เพิ่มถอนวันสุดท้ายได้
ส่วนกรณีของนักศึกษาวิชาเอกปรัช ญาทั้ง ๓ คน เป็นเหตุมาจากนักศึกษามิได้ตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตร ซึ่งเคยมีกรณีเหตุเดียวกันเช่นนี้แต่ที่ประชุมฯ มีมติไม่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๐๑-๕๙
ภาษาจีนเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๑ และรายวิชา ๔๕๐ ๒๑๑-๕๙ การอ่าน
ภาษาจีนสาหรับเอเชียศึกษา ๓
สรุปเรื่อง
ดังต่อไปนี้

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา จานวน ๒ รายวิชา

๑. รายวิ ช า ๔๕๐ ๒๐๑-๕๙ ภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ เอเชี ย ศึ ก ษา ๑ ภาคการศึ ก ษาต้ น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาจานวน ๖๐ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคานวณค่าระดับคะแนน
๒. รายวิ ช า ๔๕๐ ๒๑๑-๕๙ การอ่ า นภาษาจี น ส าหรั บ เอเชี ย ศึ ก ษา ๓ ภาคการศึ ก ษาต้ น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาจานวน ๒๒ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคานวณค่าระดับคะแนน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอขอแก้ ไ ขค่ า ระดั บ คะแนนรายวิ ช า
๔๕๐ ๒๐๑-๕๙ ภาษาจีนเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษา
จานวน ๖๐ ราย และรายวิชา ๔๕๐ ๒๑๑-๕๙ การอ่านภาษาจีนสาหรับเอเชียศึกษา ๓ ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาจานวน ๒๒ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน้า ๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ Portfolio ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเด็นดังนี้
๑. วิธีการสอบสัมภาษณ์ เดิม เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในที่ตั้งของคณะอักษรศาสตร์
แนวทางการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์
แนวทางเลือกที่ ๑.๑ ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19) จนถึ งวั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากสถานการณ์ รุ น แรง คณะฯ จะด าเนิ น การแจ้ ง
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
แนวทางเลือกที่ ๑.๒ แจ้งเปลี่ยนการสอบสัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์ให้มหาวิทยาลัยทันที
แนวทางเลือกที่ ๑.๓ ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์แบบรอบที่ ๒ และ ๓
๒. วันสอบสัมภาษณ์ เดิม วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ เนื่องด้วยรัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กาหนดแนวทางในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ Portfolio ดังนี้
๑. วิธีการสอบสัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงเป็น การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ทุกสาขาวิชาในรอบที่
๑ และยกเลิกการสอบสัมภาษณ์สาหรับรอบที่ ๒ และ ๓
๒. วันสอบสัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑.๑ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
ทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษา
และประสงค์ขอรับ ทุนสนั บสนุ นค่ าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน
๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน้า ๑๐

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญ ญาเอกให้แก่
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน
๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ต ะวั น วรรณรั ตน์ ได้ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะอั ก ษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่
บุคลากรและนักศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม การวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวีย นขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับสาหรับบุคลากร และร้อยละ ๕๐ ของทุนที่
ได้รับสาหรับนักศึกษา จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ เครื่องกระดาษจีน: จากพิธีกรรมสู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต
ศิลปะร่วมสมัย
เลิศแวงกิจ
๒ การใช้เกมเล่นตามบทบาท (Role- นางสาวภูษิตา บารุงสุนทร
playing game: RPG) เพื่อเป็นสื่อ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๒๘๘
การสอนวัฒนธรรมเยอรมัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๗๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ (บาท)
๑๔,๐๐๐
(ร้อยละ ๒๐)
๒,๕๐๐
(ร้อยละ ๕๐)

๑๖,๕๐๐
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

หน้า ๑๑

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติอนุ มัติทุนอุดหนุ นการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุดท้าย ของทุน อุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวัต เลิศแวงกิจ และนางสาวภูษิตา
บารุงสุนทร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ นางบุรียา แตงพันธ์ เสนอขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการ
สรุปเรื่อง
นางบุรียา แตงพันธ์ ได้เสนอเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการ ดังนี้
๑. แบบ ก.พ.ต. ๐๑ แบบคาขอรับการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นฯ จานวน ๖ ชุด
๒. แบบ ก.พ.ต. ๐๒ แบบสรุปผลการประเมินฯ
จานวน ๖ ชุด
๓. แบบ ก.พ.ต. ๐๔ แบบรับรองจริยธรรมฯ
จานวน ๖ ชุด
๔. แบบ ก.พ.ต. ๐๕ แบบประเมินผลงานและจริยธรรมฯ
จานวน ๖ ชุด
๕. ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
จานวน ๖ ชุด
๕.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก จานวน ๑ เรื่อง
บุ รียา แตงพั น ธ์. (๒๕๖๓). คู่มือ ปฏิบั ติงาน เรื่อง การให้บ ริการคาร้อ งแก่นักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
๖. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่ครองอยู่ก่อน
จานวน ๖ ชุด
วันยื่นขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ
๖.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดีมาก
๖.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชานาญการ และเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานหลักดังกล่าว และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

หน้า ๑๒

เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ข้อเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yuxi Normal University
สรุปเรื่อง
คณะฯ ประสงค์เสนอ (ร่ าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิช าการระดับ มหาวิท ยาลั ย ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ (ร่ าง) ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระดั บ
มหาวิทยาลั ย ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน
ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

