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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยูค่ ง
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

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

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ภาณุพนั ธ์ จันทร์เฟื่อง
อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑ นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์
๒ นางสาววรรณา วงษ์ธง

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

มาตรการการจัดการเรียนการสอนช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุม อธ.๑๓๐๒ รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ได้ เชิญคณบดีร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทา
มาตรการนานักศึกษาเข้าเรียนในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้เชิญสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมให้
ข้อแนะนา ผลการหารือได้ข้อสรุปแนวทาง ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน้า ๓

๑. นักศึกษาที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดนครปฐมห้ามบุคคลที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาพื้นที่สถานศึกษา ยกเว้นแต่มี
การคัดกรองและมีมาตรการดูแลที่ชัดเจนและเข้มงวด รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ จึงได้ขอให้คณะสารวจ
นักศึกษากลุ่มนี้ที่จาเป็นต้องเข้าเรียนในพื้นที่ด้วยเหตุที่ต้องเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อทาเรื่องขออนุญาตให้นักศึกษาได้
เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการเสนอจังหวัด ดังนี้
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักศึกษารายงานตัว ณ โรงยิมใหม่ เพื่อเข้ารับการคัดกรอง มี
การตรวจโรคครั้งที่ ๑ เมื่อผ่านการคัดกรอง นักศึกษาต้องเข้ากักตัวโดยอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยและคณะ
มีสาธารณสุขจังหวัดควบคุมมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจโรคครั้งที่ ๒ ในช่วงที่กักตัววันที่ ๖ รวมกันตัว
เป็นเวลา ๑๔ วัน
๒. นักศึกษาจากจังหวัดอื่น ๆ
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
นั กศึ ก ษาหอใน รายงานตั ว ณ โรงยิ ม เก่ า คัด กรอง เก็ บ ประวั ติ ก่ อนเข้ าหอ โดยมี ม าตรการ
ควบคุม/เฝ้าระวังการใช้ชีวิตเป็นเวลา ๑๔ วัน
นั ก ศึ ก ษาหอนอก รายงานตั ว สถานที่ เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาหอใน โดยฝ่ ายกิ จการนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับหอพักที่นักศึกษาพักอาศัยให้มีมาตรการตามที่กาหนดเช่นเดียวกับหอใน
ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย และคณะร่ว มกั น ดู แ ลการด าเนิ น การรายงานตั ว ของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มดังกล่าว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

การพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ตามแนวทาง EdPEx

สรุปเรื่อง
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายให้คณะวิชาต้อง
ดาเนินการพัฒนาคณะตามแนวทาง EdPEx นั้น คณะฯ ได้ดาเนินการกาหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนา
คณะตามแนวทาง EdPEx แล้ว โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพคณะวิชาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1“ศาสตร์และศิลป์แห่ง EdPEx” ขึ้นเมื่อวันที่
๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒ นาคุณภาพคณะวิชาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๒ “รู้จักองค์กร รู้จัก EdPEx” ในวันที่ ๒๖ - ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้บริหารของคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

หน้า ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าภาษาเยอรมั น ประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร จาก “อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวิน” เป็น “อาจารย์อันนา
คือเบล”
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. อาจารย์ ดร.สุนทร ศรีชัย*
๒. อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวิน*
๓. ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
๔. อาจารย์อันนา คือเบล
๕. อาจารย์พัชรศร น้อยพันธ์
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ ดร.สุนทร ศรีชัย
๒. อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวิน*
๓. ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
๔. อาจารย์อันนา คือเบล*
๕. อาจารย์พัชรศร น้อยพันธ์

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
สาขาวิช าภาษาเยอรมั น ฉบั บ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ ย นแปลงประธานหลั ก สู ต ร และเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์*
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์*
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี สวัสดี
๔. อาจารย์จันทิรา เกิดคา
๕. อาจารย์ ดร.โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย*
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์*
๓. อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
๔. อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
๕. อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร

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
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖)
สรุปเรื่อง
กองบริห ารงานวิช าการได้ตรวจสอบและประเมิน ผลการเรียนของนั กศึกษาที่ เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด และสมควรจบหลักสูตรประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จานวน
๑ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ครั้งที่ ๖ จานวน
๑ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔.๑ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงและสูงมาก เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ร่วม / การค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จานวน ๒๘ คน และ
ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ แต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงและสูงมาก เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ร่วม /
การค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ร่วม / การค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ประวั ติ ศ าสตร์ จ านวน ๒๘ คน และรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ พิ จ ารณารายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ตาม
รายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔.๒ สาขาวิชาภาษาไทย
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงและสูงมาก เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ร่วม /
การค้ น คว้าอิ ส ระ ในหลั ก สู ตรระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา สาขาวิช าภาษาไทย จานวน ๒๖ คน และขอเสนอรายชื่ อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ พิ จ ารณารายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเพื่ อ แต่ งตั้ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์สูงและสูงมาก เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ร่วม / การ
ค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ร่วม / การค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย จานวน ๒๖ คน และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามรายละเอียดที่
เสนอ และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๒
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การดาเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
๒๕๖๒ ดังนี้

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา

ภาควิชา
ประวัติศาสตร์

รายวิชาที่เปิดสอน
๔๑๕ ๒๗๘ สัมมนาเหตุการณ์
ปัจจุบัน

จานวนนักศึกษา
๑ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่
นางสาวญาณิศา เบญจวิญญู
รหัสประจาตัว ๐๕๖๐๐๔๗๖

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
โดยไม่รับค่าตอบแทน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการเปิ ด รายวิช า ๔๑๕ ๒๗๘ สั ม มนาเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุบั น
ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปั จ จุบั น ตะวันออก ประสงค์ขอให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณี พิเศษ
จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวเมธาพร อภิ ส มั ย รหั ส ประจ าตั ว ๖๓๐๕๑๐๔๔๙ ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
๔๕๐ ๒๖๒-๕๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๒
๒. นายณั ฐ สิ ท ธิ์ กุ ล กริ นี ธ รรม รหั ส ประจ าตั ว ๖๒๐๕๑๐๘๘๔ ลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช า
๔๕๐ ๒๖๔-๕๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๔
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากภาควิ ช าภาษาปั จ จุ บั น ตะวั น ออก ได้ เสนอขอแก้ ไขผลการศึ ก ษารายวิ ช า
๔๕๐ ๒๖๑-๕๙ ภาษาเวีย ดนามเบื้ องต้น ส าหรับ เอเชียศึก ษา ๑ แก่ นางสาวเมธาพร อภิ ส มั ย รหั ส ประจ าตั ว
๖๓๐๕๑๐๔๔๙ และ รายวิชา ๔๕๐ ๒๖๓-๕๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๓ แก่นายณัฐสิทธิ์
กุลกรินีธรรม รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๘๔ ซึ่งเป็นรายวิชาต่อเนื่องที่ต้องสอบผ่านก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาต่อไปได้ และการแก้ไขผลการศึกษาทั้ง ๒ รายการ เสร็จสิ้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสาหรับการลงทะเบียนเรียน ทาให้นางสาวเมธาพร อภิสมัย และนายณัฐสิทธิ์ กุลกรินีธรรม
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ทันตามกาหนดเวลา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน้า ๘

มติ
ที่ ป ระชุม ฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติเห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ น างสาวเมธาพร อภิ ส มั ย รหั ส ประจาตั ว
๖๓๐๕๑๐๔๔๙ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๕๐ ๒๖๒-๕๙ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๒ และ
นายณั ฐ สิ ทธิ์ กุล กรินี ธ รรม รหั ส ประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๘๔ ลงทะเบียนเรียนรายวิช า ๔๕๐ ๒๖๔-๕๙ ภาษา
เวียดนามเบื้องต้นสาหรับเอเชียศึกษา ๔ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒ น์ สุ ยะ อาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญา ได้รับอนุมัติใ ห้ ล าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ ได้ต ามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑.๒ อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร
สรุปเรื่อง
อาจารย์ ธีรัช ราแพนเพชร อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับอนุมัติให้ ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษา
และประสงค์ขอรับ ทุนสนั บสนุ นค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน
๗๗,๑๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน้า ๙

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และแนว
ปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย
อนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๗,๑๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กิจกรรม Words Change the World “คาพูดเปลี่ยนโลก” จัดโดยกลุ่มรักษ์ป่าน่าน และประกาศผลการประกวด
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จานวน ๑ คน ดังนี้
ลาดับ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล
๑ อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม

รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวด
คิดคาเรียกชื่อ Climate Change เป็น
ภาษาไทย
รวมทั้งสิ้น

เงินรางวัล
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่อาจารย์ ดร.ทศพล
ศรีพุ่ม ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้
จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่
นักศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริม การวิจั ย คณะอั ก ษรศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ได้รับสาหรับนักศึกษา จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ การศึกษาเปรียบเทียบแผนการ
นางสาวสกุลรัตน์ จุ้ยเจนรบ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๖๔๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หน้า ๑๐

ทุนที่ได้รับ
(บาท)

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๕,๐๐๐
๒,๕๐๐
(ร้อยละ ๕๐)
๒,๕๐๐
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่นางสาวสกุลรัตน์ จุ้ยเจนรบ รหัสประจาตัว ๐๕๕๙๐๖๔๗ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนของ อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
สรุปเรื่อง
คณะอักษรศาสตร์ ประสงค์ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จานวน
๑ ฉบับ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น จานวน ๑ ฉบับ ได้แก่
๑.Extension of The Agreement for Academic Exchange and Cooperation between
Silpakorn University, Thailand and Chiba University, Japan
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบการต่ออายุ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับ
มหาวิท ยาลั ย ระหว่ างมหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร กับ Chiba University ประเทศญี่ ปุ่ น จานวน ๑ ฉบั บ ได้ ต าม
รายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน้า ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ การเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ Beijing
Language and Culture University (BLCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปเรื่อง
คณะอักษรศาสตร์ ประสงค์เสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชาระหว่าง คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Faculty of International Education of Chinese Language,
Beijing Language and Culture University (BLCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑. ๓ + ๑ Chinese Language Credited Program Agreement
๒. ๓.๕ + ๐.๕ Chinese Language Credited Program Agreement
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุม ฯ ได้พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติเห็ น ชอบข้อตกลงความร่ว มมื อทางวิช าการระดั บ คณะวิช า
ระหว่ า ง คณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร กั บ Faculty of International Education of Chinese
Language, Beijing Language and Culture University (BLCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน ๒ ฉบับ ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ภาพการประชุมออนไลน์

หน้า ๑๒

