ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑ คณะอักษรศาสตร์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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
๒๑
๒๒
๒๓

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยูค่ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔

อาจารย์ ดร.ปวริส มินา
อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์
นางสาววรรณา วงษ์ธง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

ผู้ไม่มาประชุม
-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
มติ
ที่ป ระชุ มฯ ได้พิ จ ารณารายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะอั กษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยให้แก้ไขการรายงาน
การประชุมฯ ระเบี ยบวาระที่ ๒.๒ แนวทางการลดค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อช่วยเหลื อ
นักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้
จาก “ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ ทราบถึ ง แนวทางการลดค่ า เทอมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าการลดค่าเทอมนั้น
จะลดเป็นลาดับขั้น ดังนี้
ค่าเทอมที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ลดค่าเทอมร้อยละ ๕๐
ค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดค่าเทอมเพิ่มร้อยละ ๓๐
ค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท
ลดค่าเทอมเพิ่มร้อยละ ๑๐
ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน คณะอักษรศาสตร์จะได้
มีประกาศและแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป”
เป็น “ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ ทราบถึ ง แนวทางการลดค่ า เทอมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าการลดค่าเทอมนั้น
จะลดเป็นลาดับขั้น ดังนี้
ค่าเทอมที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ลดค่าเทอมร้อยละ ๕๐
ค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดค่าเทอมเพิ่มร้อยละ ๓๐
ค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท
ลดค่าเทอมเพิ่มร้อยละ ๑๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๓

ที่ป ระชุมฯ ได้สอบถามความคืบหน้าถึงแนวทางการคืนเงินของคณะฯ ประธานฯ จึงได้แจ้ง
ให้ทราบตามรายละเอียดที่เสนอนี้ ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน คณะ
อักษรศาสตร์จะได้มปี ระกาศและแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป”
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒.๒

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ จะดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะอักษรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ในวันที่ ๒๕ และ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพคณะวิชาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๖ EdPEx : operation
excellence

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ จะดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :
การพัฒนาคุณภาพคณะวิชาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๖ EdPEx :
operation excellence ซึ่งเป็นการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะอักษรศาสตร์ ที่ดาเนินการต่อเนื่องมา โดยครั้งนี้จะ
จั ดโครงการระหว่างวัน ที่ ๒๗ – ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ผ่ านระบบออนไลน์ ด้ว ย Zoom Meeting และขอให้
หัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย สาหรับหัวหน้าภาควิชาที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ขอให้ส่งผู้แทนภาควิชาเข้าร่วมประชุม คณะฯ จะส่งแบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมผ่า นระบบ google form
ให้แก่หัวหน้าภาควิชาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
(ไม่มี)

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

หน้า ๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ หลักสูตร
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จานวน ๕ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
๑. หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์*
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย*
๒. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์*
๒. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์*
๓. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
๓. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
๔. อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม
๔. อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๖๔ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์*
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย*
๒. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์*
๒. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์*
๓. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
๓. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
๔. อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม
๔. อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม*
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน*
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๓. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๓. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
๖. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก*
๖. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
๗. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๗. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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๔. หลั กสูตรอักษรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ อการพัฒ นาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง*
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต*
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม*
๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๕. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๖. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
๖. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก*
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม*
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ*
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
๕. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๕. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
๗. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก*
๗. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
๘. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
๘. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์*
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร จานวน ๕ หลักสูตร โดย
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ ใน มคอ.๒ หมวดวิชาโท หน้า ๓๐ ดังนี้
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(เดิม)
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าโทสาขาวิ ช าอื่ น ๑
สาขาวิชา จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาให้ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโทสาขา
นั้ น ๆ หากประสงค์ เลื อ กเรี ย นวิ ช าโทสหสาขาวิ ช า
จะต้องเรียนรายวิชาระดับต้นและ/หรือรายวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิช าต่ าง ๆ รวมกัน จ านวนไม่น้ อยกว่า ๒๔
หน่ วยกิต ทั้งนี้ ต้องเรีย นมากกว่า ๑ สาขาวิช า แต่ไม่
เกิน ๔ สาขาวิชา
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(ใหม่)
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าโทสาขาวิ ช าอื่ น ๑
สาขาวิชา จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาให้ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโทสาขา
นั้ น ๆ หากประสงค์ เลื อ กเรี ย นวิ ช าโทสหสาขาวิ ช า
จะต้องเรียนรายวิชาระดับต้นและ/หรือรายวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิช าต่ าง ๆ รวมกัน จานวนไม่น้ อยกว่า ๒๔
หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องเรียนมากกว่า ๑ สาขาวิช า แต่ไม่
เกิน ๔ สาขาวิชา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันตก
กาหนดให้นั กศึกษาวิชาโทสหสาขาวิชาสามารถเก็บ
วิชาสาขาระดับต้น วิชาแกน วิชาบังคับโท หรือวิชา
เลือกโทวิชาใดก็ได้โดยไม่กาหนดหน่วยกิต

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับข้อความใน มคอ.๒ หมวดวิชาโท หน้า ๓๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดาเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาประวัติศาสตร์ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงและสูงมาก
สรุปเรื่อง
ภาควิช าประวัติศาสตร์ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองรายชื่อผู้ ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สูงและสู งมาก โดยคณะกรรมการฯ อนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ สู งและสู งมากส าหรับ ท าหน้ า ที่ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผลงานประสบการณ์สูง
มาก จานวน ๑๐ รายชื่อ และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผลงานประสบการณ์สูง จานวน ๑๘
รายชื่อ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ สู งและสู งมากส าหรับ ท าหน้ าที่ เป็ น อาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ร่วม หรือ อาจารย์ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาไทย รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงและสูงมาก
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้
มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงและสูงมาก โดยคณะกรรมการฯ อนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงและสูงมากสาหรับทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผลงานประสบการณ์สูงมาก จานวน ๒๔ รายชื่อ
และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผลงานประสบการณ์สูง จานวน ๔ รายชื่อ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ สู งและสู งมากส าหรับ ท าหน้ าที่ เป็ น อาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ร่วม หรือ อาจารย์ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ นักศึกษายื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
สรุปเรื่อง
นางสาวอรพรรณ สุวรรณมุกข์ รหั ส ประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๑๗๕ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ๔๓๐ ๓๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ล่าช้า เนื่องจากนักศึกษาเข้าใจคลาดเคลื่อนในระบบการลงทะเบียน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้นางสาวอรพรรณ สุวรรณมุกข์ รหัสประจาตัว
๖๒๐๕๑๐๑๗๕ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๐ ๓๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ล่าช้าได้ตามรายละเอียดเที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม
๒๕๖๔ จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน ๒ คน ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลาดับ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
๑ นายธีรวัฒน์ บวรเจิดพงศ์
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๕๖๗
๒ นายพีรภาส วงษ์สุขดี
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๒๐๕
รวมทั้งสิ้น

รางวัล
รางวัลชนะเลิศลาดับที่ ๓ การแข่งขัน
พูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
รางวัลชมเชย การแข่งขันท่อง
กวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส

หน้า ๘

เงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
(สองพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบให้อ นุมัติเงินรางวัล สนับสนุนให้ แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจานวน ๒ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ นางรสธร จันทร์สิงขรณ์ เสนอผลการปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปเรื่อง
ตามที่นางรสธร จันทร์สิงขรณ์ ได้เสนอเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับชานาญการ นั้น คณะกรรมการพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ใน
การประชุมครั้ งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่ อวัน ที่ ๗ มิถุน ายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งผลการพิ จารณาโดยให้ ป รับ แก้ไขคู่มื อการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้นางรสธร จันทร์สิงขรณ์ ได้ดาเนินการ
ปรับแก้ “คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียมและการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์” แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแก้ “คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียม
และการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์” ของนางรสธร จันทร์สิงขรณ์ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับภูมิลาเนาของนักศึกษากัมพูชา
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ ทราบว่ า ตามที่ โ ครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดาเนินการให้นักศึกษาชาวกัมพูชาตามโครงการฯ ที่ประสงค์เดินทางกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๙

ภูมิลาเนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และเรียนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์มีนักศึกษาชาวกัมพูชา จานวน ๖ คน
และมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน ๔ คน ได้แก่
๑. Mr. Siet Fatel
๒. Mr. Khorm Linkheu
๓. Mr. Chea Ratana
๔. Mr. An Hongsengheng
ทั้งนี้ นักศึกษาชาวกัมพูชาทั้ง ๔ ราย ต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรไทย โดยมีค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ค่าตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. ค่าใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทาง
๓. ค่าเดินทาง
๔. ค่าที่พักระหว่างรอการข้ามชายแดน (ถ้ามี)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้ พิจ ารณาแล้ วมีม ติเห็ นชอบอนุ มัติค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางกลั บ ราชอาณาจัก ร
กัมพูชาของนักศึกษาชาวกัมพูชาทั้ง ๔ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอโดยให้เบิกจ่ายตามอัตราที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้
เบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สรุปเรื่อง
คณะฯ เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลื อแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ศิ ล ปากร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาตามโครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

นโยบายเกี่ยวกับตาแหน่งเลขานุการคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ ส อบถามว่ า ปั จ จุ บั น คณะอั ก ษรศาสตร์ ยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารคณะ
อักษรศาสตร์ คณะฯ มีน โยบายและการดาเนินการอย่างไร คณบดีได้ชี้แจงว่า คณะฯ อยู่ระหว่างการพั ฒ นา
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมของบุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งเลขานุการคณะอักษรศาสตร์
โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะอักษรศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

