
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๑/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

- 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๐/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๐/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการเวียนขอ
ความเห็นชอบ จ านวน ๔ ครั้ง ได้แก ่
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๕ เรื่อง  
      ๑.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด จ านวน  
๑ รายวิชา 
       ๑.๒  เห็ นชอบให้ภาควิชาภาษาอังกฤษ ส่ งผลการศึกษาช้ ากว่าก าหนด จ านวน  
๑ รายวิชา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 
        ๑.๓  เห็นชอบให้ภาควิชาภูมิศาสตร์ ส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด จ านวน ๒ รายวิชา 
        ๑.๔  เห็นชอบการแก้ไขค่าระดับคะแนน รายวิชา ๔๑๑ ๒๐๒-๕๙ ภาษาเขมรในภาษาไทย  
ของนางสาวเพ็ญพิชชา  กิ่งสดศรี และนางสาวฟาฎิละฮ์  ไมมะหาด 
       ๑.๕  เห็นชอบการแก้ไขค่าระดับคะแนน รายวิชา ๔๑๓ ๒๒๘ ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการโรงแรม  
ของนางสาวอตินุช  คีรี และนายจักรกฤษ  ลดขุนทศ 
  ๒.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๒ เรื่อง  
       ๒.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด จ านวน    
๖ รายวิชา 
       ๒.๒  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาอังกฤษ ส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด จ านวน ๒ รายวิชา 
  ๓.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๒ เรื่อง  
        ๓.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด จ านวน ๑ รายวิชา 
        ๓.๒  เห็นชอบการแก้ไขค่าระดับคะแนน รายวิชา ๔๑๒ ๒๓๗-๕๙  ภาษาอังกฤษในสื่อ  
ของนายศิริชัย  จันทร์ครา 
  ๔.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๑ เรื่อง  
        ๔.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาไทย ส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด จ านวน ๑ รายวิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์    
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.เลิศชัย 
วาสนานิกรกุลชัย 

รายวิชา 104503 ทักษะพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนัก
สารสนเทศวิชาชพี 

คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2564 

รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

รายวิชา TTH 6222 วรรณคดีไทย
ส าหรับครู 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

28 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 

กรรมการ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

1 น.ส.บุษกร  จินต์ธนาวัฒน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขา้ปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชัว่คราว 
ต าแหน่งนักการเงิน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 พ.ย.64  
เป็นต้นไป 

2 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธเ์รื่อง "พระราชด ารัสและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว : กรณีศึกษาในฐานะวรรณกรรมค าสอน" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

18 พ.ย.64 

3 อ.ดร.พิภ ู บุษบก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับคู่มือล่ามใน 
กระบวนการยุติธรรมภาษาษาจีน 

กรมคุ้มครองสิทธแิละ
เสรีภาพ 

16 พ.ย.64  
เป็นต้นไป 

4 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธเ์รื่อง "ระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจเพือ่การวางแผนปลูกพชืบนพื้นที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสระบุรี" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

25 พ.ย.64 

 
วิทยากร 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.ดร.วีณา  วุฒิจ านงค์ ความทรงจ าหลากมิติ  
มองสึนามิผ่านเร่ืองเล่า 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

17 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 อ.Felix Michael 
Pülm 

น ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร
เรื่อง "Sexuality Education 
in Thailand and Germany 
in Comparison : An 
Analysis of Guidelines and 
Textbooks for the 6th 
Grade" 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18-19 พ.ย.
64 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 อ.ชฎาภรณ์ 
จันทร์ประเสริฐ 

     

3 
 

4 
 

อ.ทศพร  เพ่งดี 
 
รศ.วันชัย  สีลพัทธ์กุล 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

5 อ.อรษา สิทธโิชติอนันต ์      
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

6 อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภาระสถิตย ์

อบรมภาษาบาฮาซา (  BAHASA) สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย
ประจ าประเทศไทย 

   9 พ.ย.- 11 
ธ.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

7 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ประชุมวิชาการ ปอมท.
ประจ าปี 2564 และประขุม 
ปอมท. สมัยสามญั  
คร้ังที่ 11/2564 

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17-21  
พ.ย.64 

ส านักบริการ 
วิชาการ  
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ไม่เบิก 

8 อ.ดร.วิมลรัตน์ 
วศินนิติวงศ์ 

ประชุมพิจารณาขอ้สอบปลาย
ภาค หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

19 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

9 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

อบรมความรู้ด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเบ้ืองต้น 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

29 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

10 อ.ดร.สุนทรี 
โชติดิลก 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงาน
ความกา้วหน้าผลงานวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

16 พ.ย.64 - ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย Thai Journal of Forestry  
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

10-29 พ.ย.64 - 

2 อ.ดร.รัชตพงศ์ 
มะลิทอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารประวัติศาสตร ์ธรรมศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

26 ต.ค.-23  
พ.ย.64 

- 

3 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

28 ต.ค.-10  
พ.ย.64 

- 

4 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และ ครั้งท่ี ๓) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑     จ านวน   ๑   ราย 
  ครั้งที่ ๒     จ านวน   ๒   ราย 
  ครั้งที่ ๓     จ านวน   ๑   ราย 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน   ๔   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑ 
ราย ครั้งที่ ๒ จ านวน ๒ ราย และ ครั้งที่ ๓ จ านวน ๑ ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔ ราย และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
สาขาวิชาภาษาจีน 
๑. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ ๑. อาจารย์ Yuanyuan  CHEN 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  แซ่โง้ว ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  แซ่โง้ว 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กณภัทร  รื่นภิรมย์ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กณภัทร  รื่นภิรมย์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
๗. อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ๗. อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ 
๘. อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ ๘. อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ 
๙. อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์ ๙. อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก  ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร              
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๖ ๒๒๓ -๕๙ ระบบ 
   สารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น และรายวิชา ๔๕๐ ๑๓๙-๕๙ เมืองและกระบวนการ 
   กลายเป็นเมืองในเอเชียตะวันออก 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๖ ๒๒๓-๕๙ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ของนายนพดล  ชัยเจริญวิมลกุล รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๒๒๘ จาก C เป็น B เนื่องจาก
บันทึกค่าระดับคะแนนผิด และขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๓๙-๕๙ เมืองและกระบวนการกลายเป็น
เมืองในเอเชียตะวันออก ของนายปวรุตม์  พรดนุพล รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๖๓๒ จาก C+ เป็น B+ เนื่องจาก
กรอกคะแนนผิดพลาด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาต้น      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายวิชา ๔๑๖ ๒๒๓-๕๙ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ของนายนพดล ชัยเจริญวิมลกุล 
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๒๒๘ จาก C เป็น B และรายวิชา ๔๕๐ ๑๓๙-๕๙ เมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง
ในเอเชียตะวันออก ของนายปวรุตม์ พรดนุพล รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๖๓๒ จาก C+ เป็น B+ ตามรายละเอียดที่
เสนอต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์ ขอเปิดรายวิชา ๔๓๐ ๓๐๗ ศิลปะใน 
   ศตวรรษที่ ๒๐ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ส รรเสริญ  สันติ ธญ ะวงศ์  ป ระสงค์ขอเปิ ดรายวิช าในหลั กสู ตร                
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มท่ี ๒  ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
๔๓๐ ๓๐๗ ศิลปะในศตวรรษที่ ๒๐ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาศิลปศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน ๒๙ คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  
       สันติธญะวงศ์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๓๐ ๓๐๗ ศิลปะในศตวรรษที่ ๒๐ 
กลุ่มท่ี ๒ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ การรับนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดน 
   ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 
 
สรุปเรื่อง กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนอัตรารับนักศึกษาตามโครงการ
การส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปีการศึกษา 
๒๕๖๕) เพ่ือให้เข้ารับการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  

  ทั้งนี้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะฯ จะสนับสนุนอัตรารับนักศึกษาตามโครงการฯ ดังกล่าว  เพ่ือ
เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ยกเว้นโครงการพิเศษเอเชียศึกษา จ านวน ๒ อัตรา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้สนับสนุนอัตรารับนักศึกษาตามโครงการ     
การส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  (ปีการศึกษา 
๒๕๖๕)  เพ่ือให้เข้ารับการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  ยกเว้นโครงการพิเศษเอเชีย
ศึกษา  จ านวน  ๒  อัตรา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา คงเพชร รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา คงเพชร ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ อาจารย์ทศพร  เพ่งดี ขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ทศพร เพ่งดี อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๔๓ ๒๐๒-๕๙ การฟังและการพูดภาษาเกาหลี ๒ และได้
เสนอโครงการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้  การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา         
๔๔๓ ๒๐๒-๕๙ การฟังและการพูดภาษาเกาหลี ๒ และให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ 
๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
   จากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อการประชุมวิชาการส าหรับนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
“จุดประกายความรู้ สู่ความเป็นเลิศ” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นางสาวสริตา  หมอยาอนันชัย 

รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๓๙๔ 
นายณัฐดนัย  สุอังควาทิน 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๓๐ 
นายปภพ  ธารสุวรรณ์ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๖๒ 

รางวัลชมเชย ประเภทภาคบรรยาย 
ด้านสังคมศาสตร์ 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์) เรื่อง การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล eProject Report 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ฉบับเดิมครบก าหนด
ระยะเวลาแล้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
น ครป ฐม    ค ณ ะศิ ลป ศาสตร์  ม ห าวิท ย าลั ย ธ รรม ศาสตร์    แ ล ะค ณ ะสั งค มส ง เค ราะห์ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับใหม่ขึ้น 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการ 
   วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม แก่บุคลากรคณะ 
   อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม แก่บุคลากร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง  คณะฯ ได้จัดท า แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   สังคมศาสตร์การพัฒนา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร      
อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
และให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
พ้ืนที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมลดระดับ
จาก “พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด” เป็น “พ้ืนที่ควบคุม” ท าให้มีการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มากขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้ก าหนดมาตรการไว้เพ่ือรองรับการเข้า
ศึกษาในพ้ืนที่ (Onsite)  และขอให้คงมาตรการไว้ตามเดิม  เนื่องจากทั้งนักศึกษาและบุคลากรได้เตรียมการด้าน
การเรียนการสอนตามมาตรการที่คณะฯ ประกาศเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๒ 

 
  อนึ่ง  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดท าระบบ SU Chick-in ขึ้น เพ่ือรองรับการเข้าใช้พ้ืนที่ของ
นักศึกษา  โดยระบบดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูลวันที่และสถานที่ที่นักศึกษาเข้าใช้งาน หัวหน้างานบริการการศึกษา 
จะส่งรายละเอียดของระบบ SU Chick-in ให้บุคลากรทราบต่อไป ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดต้องการให้จัดเก็บ
ข้อมูลใดเพ่ิมเติม สามารถแจ้งความประสงค์ต่อคณะฯ ได้เพ่ือที่คณะฯ จะได้รวบรวมเสนอผู้อ านวยการส านักดิจิทัล
เทคโนโลยีต่อไป 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


