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ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารยจ์ันทริา  เกิดคํา รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์  ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๒ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๓ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๒ อาจารยจ์ิตรนันท์  กล่ินน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพเิศษ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทร์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ชลลดา 
นาคใหญ่ 

รายวิชา 613482 Ethics for 
Professional Biotechnology และ
รายวิชา Ethics for Professional 
Bioprocess Engineering  
โดยบรรยายเร่ือง "จริยธรรมวิชาชีพ 
สําหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 
และจริยธรรมวิชาชีพกับการดํารงชีพ" 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 ก.พ.63 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธิพงษ ์

 รายวิชา PAE411 Aesthetic and 
Criticisms in Performing Arts  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคการศึกษาที่  
2/2562 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

รายวิชา 340355 World Englishes 
โดยบรรยายเร่ือง "Corpus 
Linguistics for World Englishes" 

คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 ก.พ.63 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4 อ.สกนธ์  ม่วงสุน รายวิชา 551 365 จุลนิพนธ์ 2  
โดยบรรยายเร่ือง "การจัดทําโปสเตอร์
นําเสนอผลงานทางวิชาการ" 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 ก.พ.63 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 
 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

วาทกรรมของกลุ่มเครือข่าย 
ชาวพุทธต่อการขับเคลื่อนการ
เซ็นเซอร์ภาพพระภิกษุสงฆ์ใน
ภาพยนตร์ไทย (พ.ศ.2549-
2559) 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 ก.พ.63 สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ยวนพ่ายโคลงด้ันกับความเป็น
แบบฉบับวรรณคดียอพระเกียรติ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

28 ม.ค.63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

              
ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 อ.ดร.จุฑารัตน์ 
ช่างทอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ม.ค.-7 
ก.พ.63 

- ไม่เบิก 

2 
 

3 

น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ 5 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

5 ม.ค.63 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

ไม่เบิก 

4 
5 
6 

อ.ทศพร  เพ่งด ี
อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ 
อ.สุมาลี  สูนจันทร์ 

Teacher's Manual for 
Korean Language 
Textbooks (Vol.3-6) 
 

Korean Education 
Center, Embassy of the 
Republic of Korea 

31 ม.ค.63 Korean Education 
Center, Bangkok 

ไม่เบิก 

7 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ร่วมประชุมการนําเสนอการ
สังเคราะห์ภาพรวมโครงการ 
วิจัยของชุดโครงการเร่ือง 
"ปัจจัยปัญหาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของคนไทย : กลยุทธ์และ
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา" 

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

8 ก.พ.63 โรงแรม Le Meridien 
Bankok 

ไม่เบิก 

8 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ ประชุมคณะกรรมการรางวัล
พานแว่นฟ้า ปี 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  

11 ก.พ.63 สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

17-31 ม.ค.63 - 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Journal of Marketing for 
Higher Education 

29 ม.ค.- 
12 ก.พ.63 

- 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 
 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร MFU Connection : 
Journal of Humanities and 
Social Sciences  

4 ก.พ.-3 มี.ค.63 - 

4 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอารยธรรมศึกษา  
โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 ม.ค.- 
11 ก.พ.63 

- 

5 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสงขลานครินทร์  
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

23-30 ม.ค.63 - 

6 อ.ดร.ศิบดี 
นพประเสริฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปรับปรุงชุดวิชา 
81711 การเมืองการปกครองไทย 
หน่วยที่ 4 เร่ือง "อํามาตยาธิปไตย" 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

12 ธ.ค.62- 
20 ม.ค.63 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ ประกาศนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง 
   ภาษาอังกฤษประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 
สรุปเรื่อง ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่ วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ได้ส่งประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ได้ระดับ B2  จํานวน  ๒๕๔  คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓ การส่งเอกสารภายในและภายนอก 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่า เน่ืองจากปัจจุบันมีหนังสือภายในและหนังสือภายนอกท่ี
ออกจากภาควิชา โดยไม่ได้ผ่านหัวหน้าภาควิชา และหนังสือบางฉบับออกจากคณะฯ โดยไม่ผ่านคณบดีหรือรอง
คณบดีที่ปฏิบัติงานแทนคณบดี  ซึ่งทําให้หน่วยงานปลายทางส่งหนังสือน้ันกลับมายังคณะฯ  ทําให้เรื่องที่ต้องการ 
ดําเนินการล่าช้าจากกระบวนการทางสารบรรณ ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือจากภาควิชาให้แจ้งบุคลากรในภาควิชา
ทราบว่า หนังสือภายในจากภาควิชาที่ส่งมายังคณะฯ ต้องได้รับการลงนามจากหัวหน้าภาควิชา ส่วนหนังสือที่จะ
ส่งออกจากคณะฯ ต้องเสนอคณบดีหรือรองคณบดีที่ปฏิบัติงานแทนลงนามก่อนส่งออกจากคณะฯ ทั้งน้ี ยกเว้น 
เรื่องที่มีแบบฟอร์มเป็นการเฉพาะ เช่น แบบฟอร์มที่กําหนดให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ลงนามแทนหัวหน้าภาควิชา
เสนอหนังสือออกผ่านมายังภาควิชาได้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
  อน่ึง หากภาควิชามีความจําเป็นต้องการการดําเนินการกับหน่วยงานภายนอกคณะฯ ที่รวดเร็ว 
อาจประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคณะฯ ด้วยวาจาก่อนและมีหนังสือที่คณบดีหรือรองคณบดีที่ปฏิบัติงาน
แทนลงนามส่งตามไปภายหลัง 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๑ การดําเนนิการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔) 
 

สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และนักศึกษาที่สมควรสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๑ ราย 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จํานวน ๑ ราย และ
ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรบั 
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๒.๑ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
ทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษา
และประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน 
๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน 
๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓ การขอทนุสนบัสนนุของคณาจารย ์
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรมและ 
   การสรา้งสรรค์ระหว่างแหลง่ทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
   ศิลปากร (matching fund) 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากธนาคารกสิกรไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ปี ๖ เดือน ช่ือโครงการวิจัย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กับความเบ่งบานของศิลปะ
ไทย (13 October 2016 and the Renaissance of Thai Art) โดยประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) 
ร้อยละ ๒๒.๘๒ ของงบประมาณท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอกเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๗๐,๔๐๐  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่น
สี่ร้อยบาทถ้วน)  และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๖% ด้วย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ อนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมชาย  สําเนียงงาม เป็นเงิน ๕๗๐,๔๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และยกเว้นค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ ๖% ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๓.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอรบัเงินรางวัลสําหรับบคุลากรที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรอื 
   ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือได้รับ
การเชิดชูเกียรติให้แก่ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ จากผลงานวิจัย เรื่อง เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา : การ
บันทึกแผ่นวีดิทัศน์พร้อมบทวิเคราะห์และโน้ตสากล ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ รางวัลระดับดีเด่น จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับ
รางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติให้แก่ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๓ การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดทา้ยแก่บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  และการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ (บาท) 

๑ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “มโนราห์” ผศ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๒๐,๐๐๐ 

(สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๔ การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักศึกษา  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ 
 

สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๒ โครงการ ดังน้ี 
 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ การศึกษากระบวนการนําเสนอประเด็น
ปัญหาทางสังคมบนเฟซบุ๊กเพจ (Facebook 
page) ของขบวนการประชาชนในช่วงปี 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 

นางสาวกิตยาภรณ์  นวลสุวรรณ์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๒๔๘ 
นางสาวกมลชนก  ศุภจินดาวงศ์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๙๒ 
นางสาวนภัสวรรณ  รักษาใจ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๕๐๒ 

๕,๐๐๐ ๑ ปี 

๒ การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของรัฐมหาอํานาจ
กับ ปัญหาความมั่ นคงใหม่ : กรณี ศึ กษา
ผลกระทบจากยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งแถบ
หน่ึงเส้นทางกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต่อ
ประเทศไทย 

นายธรรมรัตน์  นาคสิงห์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๕๐๑ 
นายโสภณัฐ  คณารักษ์สินติ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๔๑๐ 
นายวรยุทธ  วิศาลวณิชธัญ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๕๐๙ 

๕,๐๐๐ ๒ เดือน 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๒ โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔ อาจารย์ ดร.สนุทรี โชติดิลก รายงานผลการจัดทาํเอกสารประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ได้มีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก จัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๓๒ ภาษาใน
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ และอนุมติัให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์
ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) น้ัน 
  อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก ได้จัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๓๒ ภาษาใน
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๓๒ ภาษาใน
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ตามท่ีเสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๕ ขอปรับแก้ไขประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทนุสนบัสนนุการเผยแพร่ นาํเสนอ  
   และแสดงผลงานสําหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ นําเสนอ 
และแสดงผลงานสําหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในส่วนของงบประมาณ
และเกณฑ์การจัดสรรเงินทุน หน้าที่ ๒ (ข) เกณฑ์การจัดสรรเงินทุน ๑) ระดับชาติ ดังน้ี 
  จาก 
  ๑.๑ ให้สนับสนุนงบประมาณตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงานระดับชาติ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมให้เบิกจ่าย
ตามที่จ่ายจริง ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ให้เบิกตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการฉบับที่ใช้อยู่ 
  แก้ไขเป็น 
  ๑.๑ ให้สนับสนุนงบประมาณตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงานระดับชาติ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมให้เบิกจ่าย
ตามท่ีจ่ายจริง ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ให้เบิกตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ใช้อยู่ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ 
นําเสนอ และแสดงผลงานสําหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นําคณะศิษย์เก่า 

เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ 
ป่ินทอง  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้นําคณะศิษย์เก่าเข้าพบผู้บริหาร   
คณะอักษรศาสตร์  เพ่ือแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตําแหน่งและร่วมหารือแนวทางการดําเนินงานของคณะฯ 
ว่ามีส่วนใดที่สมาคมฯ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ซึ่งสมาคมฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือคณะฯ อย่างเต็มที่  ทั้งน้ี 
นายกสมาคมฯ  แจ้งว่าจะมีการจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และจะนํารายได้ส่วนหน่ึงมอบ
ให้แก่คณะอักษรศาสตร์เพ่ือช่วยเหลือในการปรับปรุงเก่ียวกับอาคาร สถานที่ ของคณะอักษรศาสตร์ นอกจากน้ี 
สมาคมฯ ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จะจัดขึ้นในปี  ๒๕๖๓  อีก เช่น การจัดทําหนังสือรวมบทความของศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.เจตนา  นาควัชระ  ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑  
   และหลักสูตร ๗+๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ 
(โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) ต้องเลื่อนเวลาดําเนินการออกไป และโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) 
  ทั้งน้ี คณะฯ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งไป
ยังผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพ่ือนัดหมายมาประชุมช้ีแจงการดําเนินการแก้ไขปัญหาของ
คณะฯ ซึ่งคณะฯ กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น ดังน้ี 
  ๑. คณะฯ ได้ขอความร่วมมือจากภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก เพ่ือจัดการเรียนการสอนภาค
ฤดูร้อนให้แก่นักศึกษา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐

 
  ๒. คณะฯ จะประสานงานกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซ่ึงปัจจุบันกําลังศึกษาในช้ันปีที่ ๓ ว่ายัง
มีความประสงค์จะร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอยู่หรือไม่ ซึ่งหากประสงค์ 
คณะฯ และภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกจะต้องประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศถึงความเป็นไปได้เพ่ือ
นํามาวางแผนการศึกษาของนักศึกษาให้เหมาะสมต่อไป 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชิงเต่า ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่ามีความพร้อมที่จะเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์
ให้แก่นักศึกษาไปพลางก่อนที่จะไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชิงเต่า ในโอกาสต่อไป  
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๓ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าคณะฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเชิญอาจารย์ชาว
ต่างประเทศของคณะฯ มารับประทานอาหารร่วมกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานใน
คณะฯ ทั้งน้ี ขอให้หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมน้ีด้วย  
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๔ นโยบายเก่ียวกับการใช้ยานพาหนะของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ ได้ช้ีแจงประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้ยานพาหนะของคณะฯ ต่อที่ประชุม
ฯ ว่านโยบายการอนุมัติให้ใช้ยานพาหนะของคณะฯ ถือตาม ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์และเก็บรักษารถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ เช่น การรับ - ส่ง อาจารย์พิเศษระดับ
ปริญญาตรี จะสามารถใช้ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อภาคการศึกษา ต่อรายวิชา ทั้งน้ี การใช้ยานพาหนะของคณะฯ น้ันจะ
อนุญาตเท่าที่จําเป็นเน่ืองจากปัจจุบันยานพาหนะของคณะฯ มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน และต้องมีการซ่อม
บํารุงเพ่ิมมากขึ้น  คณะฯ จึงประสงค์จะบํารุงรักษายานพาหนะต่าง ๆ ให้สามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด  
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๕ การรับสมัคร TCAS รอบท่ี ๒ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบ ๒ ขณะนี้ยังไม่
ปิดรับสมัคร โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มียอดผู้สมัครน้อยกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งกลุ่มที่มีนักเรียนสมัครเข้ามา
มากท่ีสุด คือ กลุ่มที่ไม่แยกสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม ขอให้ติดตามข่าวสารเก่ียวกับระบบ TCAS ให้ดี เน่ืองจาก
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบในอนาคต 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑

 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 


