ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑ คณะอักษรศาสตร์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
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

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
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
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
๒ อาจารย์ ดร.ปวริส มินา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน 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 ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร
อาจารย์พิเศษ

ลา
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.Yanan CHU

เรื่อง

รายวิชา 476 341
การเขียนภาษาจีน 1
2 อ.จรัส ประจันพาณิชย์ รายวิชา 476 362
วิวัฒนาการอักษรจีน

ผู้เชิญ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา

สถานที่

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน้า ๓

กรรมการ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมการ
ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
8 พ.ค.64
เป็นต้นไป

วิทยากร
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

3 ผศ.ดร.สมชาย
สาเนียงงาม
4 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์
กิ่งแก้ว

5 อ.สุมาลี สูนจันทร์

เรื่อง
เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตพี ิมพ์
ในวารสารระดับฐาน SCOPUS
การจัดการเรียนการสอนและ
การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กลุ่มหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการ
จัดการ
และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เทคนิคการสื่อสารและการนาเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการทวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กลุ่มหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและ
เอเชีย
และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและ
เอเชีย
ทฤษฎีการวัดผลและประเมินผลภาษา
เกาหลี
ทฤษฎีการสอนพยัญชนะและสระ
ภาษาเกาหลี
การฟังภาษาเกาหลี

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

สถานที่

คณะศึกษาศาสตร์
28 พ.ค.64
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
11 มิ.ย.64
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี 3 พ.ค.64
สระบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
11 มิ.ย.64
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์การศึกษาเกาหลี
ประจาประเทศไทย
ศูนย์การศึกษาเกาหลี
ประจาประเทศไทย
ศูนย์การศึกษาเกาหลี
ประจาประเทศไทย

ผ่านระบบออนไลน์

ผ่านระบบออนไลน์

18 เม.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์
21 มี.ค.64

ผ่านระบบออนไลน์

7 ก.พ.64

ผ่านระบบออนไลน์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลา

สถานที่

ค่าใช้
จ่าย

อบรมล่ามภาษาต่างประเทศ
(ดุลยภาพแห่งสิทธิ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทคนิคการเขียนตาราที่ดเี พือ่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ : สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สานักการต่างประเทศ
สานักงานศาลยุตธิ รรม

21 พ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 เม.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

8 นางรสธร จันทร์สิงขรณ์ Microsoft 365 และ Office Pro
Pluss 2019
9 นายสนั่น หวานแท้

สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

19 เม.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

29 พ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

18 มิ.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์ เบิก

กองบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 มิ.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

2 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์
จันทร์ลนุ
3 น.ส.นฤมล อุปริมพาณิช
4 นางบุรียา แตงพันธ์
5 น.ส.บุษกร จินต์ธนาวัฒน์
6 น.ส.ประภาพร
ถึกกวย
7 นางมณี เผือกหอม

10 นายสิทธิชนะชัย
จิระศิริโชติ
11 นายสุรชัย ใจดี
12 นายสุรเชษฐ์
จันทร์สิงขรณ์
13 นายอุดมพร
สุวัฒนานันท์
14 ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร

Live Talk กับหลักสูตร
การจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
(ACHIM-SU) บทบาทงานจดหมาย
เหตุและมรดกทางวัฒนธรรม New
Normal
15 อ.ดร.ปัญญา
นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “เจตคติ
จันทโคต
ของผู้เรียนที่มีตอ่ การจัดการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาระบบ
สานักงานอัตโนมัต”ิ
16 นางพรจันทร์ ตันธุวปฐม โครงการกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง "การดาเนินงานที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนและสถิติในช่วงสภาวะวิกฤติ"
1๗ นางบุรียา แตงพันธ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน้า ๕

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
18 อ.ดร.พิภู บุษบก
19 อ.ภาณุพันธ์
จันทร์เฟื่อง
20 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ
21 อ.สกนธ์ ม่วงสุน

เรื่อง

ผู้จัด

ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด
ภาษาญี่ปุ่น 1

จังหวัดราชบุรี

ระยะเวลา
2 มิ.ย.64

ค่าใช้
จ่าย

สถานที่
ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี

ไม่เบิก

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
AUN-QA Internal Assessor ที่ประชุมอธิการบดี
Refresh
แห่งประเทศไทย
ครบถ้วนทุกพื้นฐาน UX/UI บริษัท บอร์นทูเดฟ จากัด
โปรแกรมออกแบบหลักสาหรับ
UX/UI Figma และ Adobe
XD

22 พ.ค.ผ่านระบบออนไลน์ เบิก
10 ก.ค.64
27 พ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

การใช้ MS Share Point
เพื่อพัฒนาองค์กร

สานักดิจิทัลและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 พ.ค.64

ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรือ่ งสั้น
ครั้งที่ 3/2564

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

9 เม.ย.64

ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก

31 พ.ค.ผ่านระบนออนไลน์
30 มิ.ย.64

เบิก

22 นายสนั่น หวานแท้
23 นายสุรชัย ใจดี
24 นายสุรเชษฐ์
จันทร์สิงขรณ์
25 นายอุดมพร
สุวัฒนานันท์
26 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

2 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์
จันทร์ลุน

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย

ลักษณะงาน

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
27 เม.ย.เมืองไทย
14 พ.ค.64
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารวนศาสตร์
13-27 พ.ค.64
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
5 เม.ย.64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป็นต้นไป

สถานที่
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน้า ๖

การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ)
ลา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
3 ผศ.ดร.ณัฐพล
อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
4 อ.ดร.พิภู บุษบก
5 ผศ.ดร.วรพร
ภู่พงศ์พันธุ์
6 ผศ.ดร.บารมี
เขียววิชัย

7
8

9
10
11

ลักษณะงาน

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

สถานที่

ผู้ทรงคุณวุฒิประจาวารสาร
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ชุมชนท้องถิ่น

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
จังหวัดสมุทรสงคราม

21 พ.ค.64
เป็นต้นไป

-

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2565)
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14 พ.ค.65

-

Canadian Journal of
Linguistics
วารสาร Discourse Context &
Media
วารสาร Applied Linguistics
Review
วารสาร LEARN

11 พ.ค.22 มิ.ย.64
15 เม.ย.6 พ.ค.64
17 พ.ค.64

-

4-19 เม.ย.64

-

วารสารภาษาและวัฒนธรรม
30 มี.ค.มหาวิทยาลัยมหิดล
13 เม.ย.64
วารสาร NIDA Journal of
29 มี.ค.Language and
19 เม.ย.64
Communication
อ.ดร.ปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารรังสิตสารสนเทศ
17-31 พ.ค.64
จันทโคต
วิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร.ปัทมา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
10-15 พ.ค.64
ฑีฆประเสริฐกุล วิชาการ จานวน 3 เรื่อง
ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารไทยศึกษา
17 พ.ค.วิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 มิ.ย.64
ผศ.พิพัฒน์ สุยะ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
คณะศิลปศาสตร์
5-26 เม.ย.64
วิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการทวนสอบ
คณะมนุษยศาสตร์
29 เม.ย.64
ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาคปลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
ผศ.ดร.ศศิกานต์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารอักษรศาสตร์
6-24 พ.ค.64
คงศักดิ์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

หน้า ๗

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖)
สรุปเรื่อง
กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่ ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด และสมควรสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖
จานวน ๑๐ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จานวน ๑๐ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับ
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
๑. เพิ่มเติมรายวิชาที่กาหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรีของภาควิชาภูมิศาสตร์ จานวน ๕๗ รายวิชา
๒. เพิ่มเติมรายวิชาที่กาหนดให้เป็นวิชาโทสหสาขาวิชาของภาควิชาภูมิศาสตร์ โดยกาหนดให้
รายวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสาขาวิชาโทภูมิสารสนเทศ เป็นวิชาโทของสหสาขาวิชาได้
๓. เพิ่มเติมรายละเอียดการเลือกสาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์ สาขาวิชาโทภูมิศาสตร์ และสาขาวิชา
โทภูมิสารสนเทศ โดยกาหนดให้นักศึกษาวิชาเอกภูมิศาสตร์สามารถเลือกสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเป็น
สาขาวิชาโทได้ แต่ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นสาขาวิชาโทได้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพิ่มเติมรายวิชาที่กาหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรีของภาควิชาภูมิศาสตร์ เพิ่มเติม
รายวิชาที่กาหนดให้เป็นวิชาโทสหสาขาวิชาของภาควิชาภูมิศาสตร์ และเพิ่มเติมรายละเอียดการเลือกสาขาวิชาเอก
ภูมิศาสตร์ สาขาวิชาโทภูมิศาสตร์ และสาขาวิชาโทภูมิสารสนเทศ ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน้า ๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยสังคีต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับข้อความใน มคอ.๒ หน้า ๒๙ หัวข้อ (๔) วิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ดังนี้
(เดิม)
(ใหม่)
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาอื่น ๑
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาอื่น ๑
สาขาวิชา จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยศึกษา สาขาวิชา จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาให้ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโทสาขา รายวิชาให้ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโทสาขา
นั้น ๆ
นั้น ๆ
สาหรับสาขาวิชานาฏยสังคีต มี ๒ สาขาวิชาเอก ได้แก่
การละคร และสังคีตศิลป์ไทย มี ๓ สาขาวิชาโท ได้แก่
การละคร สังคีตศิลป์ไทย และทัศนศิลป์ ทั้งนี้นักศึกษา
วิชาเอกการละคร มีสิทธิ์เลือกศึกษาสาขาวิชาโทสังคีต
ศิลป์ไทยหรือทัศนศิลป์เป็นรายวิชาโทได้ และนักศึกษา
วิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย มีสิทธิ์เลือกศึกษาสาขาวิชาโท
การละครหรือทัศนศิลป์เป็นรายวิชาโทได้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยสังคีต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับข้อความใน มคอ.๒ หน้า ๒๙ หัวข้อ (๔) วิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ ประสงค์ ข อปรับ ปรุงหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขรายวิชาเอกและวิชาโท
ดังนี้
๑. นักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโทในหลัก สูตรเดียวกันได้ เนื่องจาก
หลักสูตรมีสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโทอย่างละ ๑ สาขาวิชา อีกทั้งวิชาเลือกของสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโท
เป็นกลุ่มวิชาเดียวกัน
๒. กาหนดรายวิชาสาหรับวิชาโทสหสาขาวิชา ได้แก่ รายวิชาสาขาระดับต้นและรายวิชาบังคับ
โทสาขาการจัดการสารสนเทศ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขรายวิชาเอกและวิชาโท
ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ งานบริการการศึกษา ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันตก และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า งานบริการการศึกษาตรวจพบว่ารหัสรายวิชา
สามหลักแรกของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก พ.ศ.๒๕๖๔ และหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซ้าซ้อนกับเลขรหัสวิชาในหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ คณะฯ
จึงประสงค์ขอปรับปรุงเลขรหัสรายวิชาของทั้ง ๒ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก พ.ศ.๒๕๖๔
(เดิม)
(ใหม่)
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบ เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายวิชาหรือสถานภาพของรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
รายวิชาหรือสถานภาพของรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
๔๑๐ รายวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์
๔๑๐ รายวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์
๔๖๐ รายวิชาแกนของหลักสูตร
๔๒๐ รายวิชาแกนของหลักสูตร
๔๖๑ รายวิชาของแขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส
๔๒๑ รายวิชาของแขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส
๔๖๒ รายวิชาของแขนงวิชาภาษาเยอรมัน
๔๒๒ รายวิชาของแขนงวิชาภาษาเยอรมัน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
(เดิม)
(ใหม่)
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบ เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายวิชาหรือสถานภาพของรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
รายวิชาหรือสถานภาพของรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
๔๑๐ รายวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์
๔๑๐ รายวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์
๔๗๐ รายวิชาแกนของหลักสูตร
๔๓๐ รายวิชาแกนของหลักสูตร
๔๗๑ รายวิชาของวิชาเอกการละคร
๔๓๑ รายวิชาของวิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย
๔๗๒ รายวิชาของวิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย
๔๓๒ รายวิชาของวิชาเอกการละคร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันตก พ.ศ.๒๕๖๔ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแก้ไข
รหัสรายวิชาสามหลักแรกของหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าภาษาฝรั่ งเศส ประสงค์ ข อปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษา
ตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับปรุงข้อมูลใน มคอ.๒ ดังนี้
๑. ปรับรายละเอียดข้อความใน มคอ. ๒ หมวดวิชาโท หน้า ๓๐ ดังนี้
(เดิม)
(ใหม่)
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าโทสาขาวิ ช าอื่ น ๑ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าโทสาขาวิ ช าอื่ น ๑
สาขาวิชา จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยศึกษา สาขาวิชา จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาให้ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโทสาขา รายวิชาให้ครบตามข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาโทสาขา
นั้น ฯ
นั้ น ฯ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกภาษาฝรั่ ง เศส หรื อ
ภาษาเยอรมั น ไม่ มีสิ ท ธิ์เลื อกสาขาวิช าโทในหลั กสู ต ร
เดียวกันได้
๒. ปรับรายละเอียดข้อความใน มคอ. ๒ หมวดวิชาสาขาระดับต้น (ภาษาฝรั่งเศส) หน้า ๒๒ ดังนี้
๒.๑ สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส
(เดิม)
(ใหม่)
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นสายศิ ล ป์ -ฝรั่ ง เศสในระดั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นสายศิ ล ป์ -ฝรั่ ง เศสในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช า
๔๒๑ ๑๐๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ (Basic French I) ๔๒๑ ๑๐๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ (Basic French I)
และ ๔๒๑ ๑๐๒ ภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ อ งต้ น ๒ (Basic ก่อนรายวิชา ๔๒๑ ๑๐๔ การอ่านและการเขียนภาษา
French II) ก่อนรายวิชา ๔๒๑ ๑๐๔ การอ่านและการ ฝรั่ ง เศ สเบื้ อ งต้ น (Basic Reading and Writing in
เขี ย นภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ อ งต้ น (Basic Reading and French) และรายวิ ช า ๔๒๑ ๑๐๒ ภาษาฝรั่ ง เศส
Writing in French) และ ๔๒๑ ๑๐๕ การฟังและการ เบื้องต้น ๒ (Basic French II) ก่อนรายวิชา ๔๒๑ ๑๐๕
พู ดภ าษ าฝรั่ ง เศสเบื้ องต้ น (Basic Listening and การฟั ง และการพู ด ภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ อ งต้ น (Basic
Speaking in French)
Listening and Speaking in French) พ ร้ อ ม กั บ
รายวิชา ๔๒๑ ๑๐๓ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๓ (Basic
French III)
๒.๒ สาหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส
(เดิม)
(ใหม่)
นักเรียนที่เรียนสายศิลป์ -ฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนที่เรียนสายศิลป์ -ฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช า ๔๒๑ ๑๐๖ ตอนปลายต้อ งลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช า ๔๒๑ ๑๐๖
ภาษาฝรั่ งเศส ๑ (French I) และ ๔๒๑ ๑๐๗ ภาษา ภาษาฝรั่งเศส ๑ (French I) ก่อนรายวิชา ๔๒๑ ๑๐๙
ฝรั่งเศส ๒ (French II) ก่อนรายวิชา ๔๒๑ ๑๐๙ การ การอ่ า นและการเขี ย นภาษาฝรั่ง เศส (Reading and
อ่ า น และการเขี ย น ภ าษ าฝรั่ ง เศส (Reading and Writing in French) และรายวิ ช า ๔๒๑ ๑๐๗ ภาษา
Writing in French) และ ๔๒๑ ๑๑๐ การฟังและการ ฝรั่งเศส ๒ (French II) ก่อนรายวิชา ๔๒๑ ๑๑๐ การ
พู ด ภ า ษ า ฝ รั่ ง เศ ส (Listening and Speaking in ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า ฝ รั่ ง เศ ส (Listening and
French)
Speaking in French) พร้อ มกับ รายวิช า ๔๒๑ ๑๐๘
ภาษาฝรั่งเศส ๓ (French III)
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๓. ปรับแก้หน่วยกิตจานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
๓.๑ รายวิชา ๔๖๑ ๒๐๓ การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาการ
(เดิม)
(ใหม่)
๔๖๑ ๒๐๓ การอ่านและการเขี ย นภาษาฝรั่งเศสเชิ ง ๔๖๑ ๒๐๓ การอ่านและการเขี ยนภาษาฝรั่งเศสเชิ ง
วิ ช า ก า ร ( Academic Reading and Writing in วิ ช า ก า ร ( Academic Reading and Writing in
French) ๒(๒-๐-๔)
French) ๒(๑-๒-๔)
วิชาบังคับก่อน: ๔๖๑ ๒๐๒ การฟังและการพูดภาษา วิชาบังคับก่อน: ๔๖๑ ๒๐๒ การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศสเชิงวิชาการ
ฝรั่งเศสเชิงวิชาการ
การอ่านบทความเชิงวิชาการภาษาฝรั่งเศส การเขียน การอ่านบทความเชิงวิชาการภาษาฝรั่งเศส การเขียน
เรียงความภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ โดย เรียงความภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ โดย
เน้นการใช้ภาษาที่เหมาะสม
เน้นการใช้ภาษาที่เหมาะสม
๓.๒ รายวิชา ๔๖๑ ๒๑๑ การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประกอบอาชีพ
(เดิม)
(ใหม่)
๔๖๑ ๒๑๑ การอ่านและการเขีย นภาษาฝรั่งเศสเพื่ อ ๔๖๑ ๒๑๑ การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่ อ
การประกอบอาชี พ (French Reading and Writing การประกอบอาชี พ (French Reading and Writing
for Career) ๒(๒-๐-๔)
for Career) ๒(๑-๒-๔)
วิชาบังคับก่อน: ๔๖๑ ๒๑๐ การฟังและการพูดภาษา วิชาบังคับก่อน: ๔๖๑ ๒๑๐ การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการประกอบอาชีพ
ฝรั่งเศสเพื่อการประกอบอาชีพ
การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประกอบ การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประกอบ
อาชีพจากสื่อหลากหลายประเภท
อาชีพจากสื่อหลากหลายประเภท
๓.๓ รายวิชา ๔๖๒ ๑๐๕ การอ่านภาษาเยอรมัน
(เดิม)
(ใหม่)
๔๒๒ ๑๐๕ การอ่ า นภาษาเยอรมั น (Reading in ๔๒๒ ๑๐๕ การอ่ า นภาษาเยอรมั น (Reading in
German) ๒(๒-๐-๔)
German) ๓(๓-๐-๖)
วิชาบังคับก่อน: ๔๒๒ ๑๐๒ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๒ วิชาบังคับก่อน: ๔๒๒ ๑๐๒ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๒
หลักการอ่านเอกสารประเภทต่าง ๆ การอ่านเอกสาร หลักการอ่านเอกสารประเภทต่าง ๆ การอ่านเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ การอ่านหนังสือนอกเวลาที่เหมาะสมกับ ประเภทต่าง ๆ การอ่านหนังสือนอกเวลาที่เหมาะสมกับ
พื้นความรู้ระดับต้น
พื้นความรู้ระดับต้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันตก พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับปรุงข้อมูลใน มคอ.๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒

หน้า ๑๒

การดาเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ขอหารือการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจัน ทร์ ลงวันที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการในการดาเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น เพื่อเตรียมการรองรับการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคการศึกษา
ต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะเปิ ดเรีย นในวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีกาหนดการลงทะเบียนของ
นักศึกษาระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงขอหารือเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนของคณะฯ
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ จั ด การเรี ย นการสอนในภาคการศึ ก ษาต้ น ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โดยการสอนแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด ทั้งรายวิชาที่เป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
หากมีการคลี่คลายของสถานการณ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับคณะอักษรศาสตร์ เช่น ประกาศของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศของจังหวัดนครปฐม ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะมีการพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนอีกครั้ง โดยอาจเป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานหรือการสอนในพื้นที่อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๕
(ไม่มี)

บุคลากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

หน้า ๑๓

เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกักตัวในสถานการณ์โควิด-๑๙ ของ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ จะดาเนินการบรรจุพนักงานชั่วคราว ตาแหน่ง
อาจารย์ชาวต่างประเทศ ทดแทนอัตราที่ว่าง ทั้งนี้ ตามมาตรการของรัฐบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยขั้นตอนต่าง ๆ มีค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ค่าหนังสือรับรองเพื่อเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry, CoE) ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ
๒. ค่าใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทาง (fit-to-fly health
certificate หรือ fit-to-travel health certificate)
๓. ค่าใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันผลการตรวจเชื้อโควิด-19 (medical certificate with a
laboratory result indicating that COVID-19 is not detected)
๔. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
๕. ค่าอาหารและสถานที่กักกันโรค พร้อมค่าสาธารณูปโภค เป็นเวลา ๑๕ คืน ทั้งนี้ ไม่เกินคืนละ
๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมแล้วไม่เกิน ๓๗,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. ค่าตรวจโรคโควิด-๑๙ ระหว่างการกักกันโรคในราชอาณาจักรไทยจานวน ๒ ครั้ง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกักตัวใน
สถานการณ์โควิด-๑๙ ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ตามอัตราที่จ่ายจริง และให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการเฉพาะช่วงที่
รัฐบาลมีมาตรการกักตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ ขออนุมัติจัดทากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-๑๙ ของบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
คณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ จะจัดทาประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-๑๙
กลุ่ม กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ให้กับนักศึกษาของคณะฯ จานวน ๒,๘๒๙ คน และบุคลากร
ของคณะฯ จานวน ๑๘๗ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๐๑๖ คน ในอัตราเบี้ยประกันภัย ๙๙ บาท/คน/ปี รวมเป็นเงิน
๒๙๘,๕๘๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน้า ๑๔

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการทาประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-๑๙
กลุ่ม กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ จานวน ๓,๐๑๖ คน
ในอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ๙๙ บาท/คน/ปี รวมเป็ น เงิน ๒๙๘,๕๘๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่ น แปดพั น ห้ าร้อ ย
แปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของ
คณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

