
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๔ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยเอเชียศึกษา  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

  1 ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมหวัข้อ "กลวิธีการบรรเลง  
สู่การสร้างสรรค์บทเพลงส าหรับเคร่ืองสีในวงดนตรีไทย" 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ก.พ.63  
เป็นต้นไป 

 
 

วิทยำกร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง เสวนาวิชาการเรื่อง  
"ศาสนาที่เปล่ียนไป ในโลกยุคใหม่
ที่เปล่ียนแปลง" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

14 ก.พ.63 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   2 อ.นวัต  เลิศแสวงกิจ แนวโน้มและหลกัการออกแบบ
ส าหรับงานไฟเบอร์กลาส 

สมาคมไทยโพสิท ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

25-27  
ก.พ.63 

ร่วมกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

   3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูไทยและครูต่างชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จังหวัดระยอง 

9-10  
มี.ค.63 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จังหวัดระยอง 

   4 รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัต ิ การพัฒนาทกัษะและผลงานทาง
วิชาการด้านภาษาไทย 

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

3 มี.ค.63 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 
             ประชุม สัมมนำ อบรม น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

  1 ผศ.นิธิวดี  สวัสด ี โครงการด้านการศึกษา วิจัย 
และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
2563  โดยบริติช เคาน์ซิล 
ประเทศไทย 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25 ก.พ.63 อาคารเรียนรวมเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

ไม่เบิก 

  2 ผศ.บุณฑริกา  
เจริญชินวุฒ ิ

นกขมิ้นในจินตนาการ 
วิวัฒนาการเพลงไทย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 มี.ค.63 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไม่เบิก 

 
กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธกิาร
วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 20  
ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2563 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

11 ก.พ.63  
เป็นต้นไป 

- 

2 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  4 ก.พ.63  
เปน็ต้นไป 

- 

3 ผศ.ดร.สุมาล ี 
ลิ้มประเสริฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

25 ก.พ.- 
10 มี.ค.63 

- 

4 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวชิาการ  
"สังคมศึกษา" ระดับมัธยมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.พ.63 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
 
สรุปเรื่อง ส านักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รวบรวมและจัดท าสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น  ๒๓  ครั้ง  และการประชุมวาระพิเศษ จ านวน 
๒ ครั้ง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการค้นหามติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ส าหรับอ้างอิงและ
ประกอบการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ นายเมธาวี ก้านแก้ว ขอยกเว้นค่าเล่าเรียน 
 
สรุปเรื่อง  กองบริหารงานวิชาการ แจ้งว่า นายเมธาวี ก้านแก้ว รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑  สาขา
วิชาเอกภาษาไทย เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ของ
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้คณะฯ พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนในส่วนของค่าลงทะเบียน
ให้แก่นักศึกษารายดังกล่าว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ นายเมธาวี      
ก้านแก้ว รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  และให้เสนอ  
กองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ นางสาวธันยมัย จักขุจันทร์ ขอกลับเข้าศึกษาต่อ 
 
สรุปเรื่อง  นางสาวธันยมัย จักขุจันทร์ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๗๕๗ สาขาวิชาเอกเอเชียศึกษา ประสงค์ขอ
กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางสาวธันยมัย จักขุจันทร์ รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๐๐๗๕๗ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาศิลปะการแสดง 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ศิลปะการแสดง จากเดิม ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ก าหนดเปิดสอน ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาศิลปะการแสดง จาก เดิม ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็น ก าหนดเปิดสอน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบัน 
   ตะวันออก (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ (ร่าง) มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้ เสนอ (ร่าง) มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ๓+๑ และ ๗+๑ ทีไ่ด้รับ 
   ผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนา่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
 
สรุปเรื่อง  ตามที่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ 
(โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย คณะฯ จึงได้ประกาศยกเลิกการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ทั้งหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบจากกรณีดังกล่าว
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ งานบริการการศึกษาจึงเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชีย
ศึกษา) ดังนี้ 

๑. เปิดรายวิชา ๔๕๐ ๑๓๔ ศลิปะและศิลปะการแสดงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒. เปิดรายวิชา ๔๕๐ ๑๒๗ เอเชียในวรรณกรรมและภาพยนตร์ตะวันตก 
๓. ส าหรับรายวิชาภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเวียดนาม ให้ภาควิชาภาษา

ปัจจุบันตะวันออกประชุมพิจารณาว่าจะจัดการเรียนการสอนหรือไม่ และให้แจ้งผลการพิจารณากลับมายังงาน
บริการการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  นอกจากนี้  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบเลือกมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ)  และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)  โดยลดอัตราค่าลงทะเบียน  
ร้อยละ ๔๐ และก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแบบเหมาจ่ายรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น    
ห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเปิดรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ (๕๔) การวิเคราะห์และ 
   ออกแบบระบบ 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  
 

ภาควิชา รายวิชาที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
บรรณารักษศาสตร์ ๔๓๖ ๓๐๓- ๕๔ การ

วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

๑ คน เป็นกรณี พิ เศษให้แก่  
นางสาวชยาภัสร์  คุ้มถนอม 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๗๐๐๔๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน 
โดยไม่รับค่าตอบแทน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระที ่ ๔.๗ หารือเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าเพ่ือเป็นการรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้ส่งผลกระทบต่อการสอบประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการจึงมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการสอบ ดังนี้ 
  ๑.  ยกเลิกการจัดสอบปลายภาคท้ังหมด โดย 
   ๑.๑   ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบเป็น  take home exam, online presentation หรือ 
project-based ทดแทนการสอบข้อเขียน 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
   ๑.๒  การจัดสอบแบบ online หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ที่สามารถป้องกันการ
ทุจริตได ้

๒.  ยกเลิกเฉพาะรายวิชาที่จัดสอบตามแบบข้อ ๑ ได้ ส่วนรายวิชาที่จ าเป็นต้องจัดสอบ อาจต้อง
เลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น และมีมาตรการในการป้องกันเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการคัดกรองผู้สอบที่คณะฯ ได้เตรียมการ
ไว้แล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาพิจารณาว่ามีรายวิชาใดบ้างที่ยังจ าเป็นต้อง
จัดสอบตามตาราง และให้แจ้งงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๙.๓๐ น. ส าหรับ
รายวิชาที่ไม่แจ้งให้ถือว่าเป็นรายวิชาที่จะยกเลิกการสอบตามตารางเดิมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบใหม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์  
   ทัศนบรรจง  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  

นันตะสุคนธ์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การสอบ TCAS รอบท่ี ๒ ๓ และ ๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า การสอบ TCAS รอบที่ ๒ ๓ และ ๔ ไม่มีการสอบ
สัมภาษณ์ และจะเรียกชื่อนักเรียนตามล าดับคะแนน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนต่อไป 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 


