
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร ์
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๗ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๘ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๙ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๕ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๖ อาจารย์ภาณุพนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๗ อาจารย์อาภากร  หาญนภาชีวนิ หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๘ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร  
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๕  เมษายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที ่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

วิทยากร 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 
 

2 

อ.จันทิรา เกิดค า 
 
อ.ดร.สมปรารถนา 

รัตนกุล 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศประจ าปี พ.ศ.2564 
หลักสูตร "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
English for Life" 

ส านักงานอธิบดีผู้พพิากษา 
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม 

28 มี.ค.64 ส านักงานอธิบดีผู้พพิากษา
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม 

3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

วิทยากรเสวนาวิชาการเร่ือง  
"การเรียนพุทธศาสนา คือการสร้าง 
คนดี จริงหรือ?" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31 มี.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ 

4 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการด้านดนตรี 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

31 มี.ค.- 
1 เม.ย.64 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๕  เมษายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ประชุมโครงการการพัฒนา
ระบบและปรับปรุงคุณภาพ
วารสารไทยในฐานขอ้มูล 
Scopus คร้ังที่ 4 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2 เม.ย.64 โรงแรม Eastin Grand 
Hotel Sathorn 
Bangkok 

ไม่เบิก 

 
 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิจัย จ านวน 2 เรื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน (ASTC) คร้ังที่ 8  

24 ก.พ.-3 มี.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความ
วิชาการ 

วารสารวนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

10-31 มี.ค.64 - 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอกัษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9-29 มี.ค.64 - 

3 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

16-30 มี.ค.64 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
  (ไม่มี) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๕  เมษายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาปรัชญา  ขอเปิดรายวิชา ๔๓๓ ๒๑๕-๕๙  ปรัชญาการเมือง ภาคการศึกษา 
   ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ได้ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ดังนี้ 
 

ภาควิชา รายวิชาที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
ปรัชญา ๔๓๓ ๒๑๖ - ๕๙ ปรัชญา

การเมือง 
๓ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่   
๑. นส.สุนีนาถ  ชัยมงคล 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๕๔๐ 
๒. นส.สุมณฑา  เกิดพันธ์ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๕๔๑ 
๓. นส.อัญชิสา  มงคลชาต ิ
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๕๔๔ 

อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่ 
โดยไม่รับค่าตอบแทน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๓๓ ๒๑๖ - ๕๙ ปรัชญาการเมือง ในภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
  (ไม่มี) 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๕  เมษายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ การเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหว่าง 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา 
ระหว่าง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบรุินทร์ ขอลดหย่อนค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์  
 
สรุปเรื่อง ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ ได้ด าเนินโครงการการจ้างศึกษาและประเมิน
คุณภาพเนื้อหารายการหรือละครโทรทัศน์หรือสารคดีหรือกลุ่มประเด็น จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) งบประมาณ ๑,๔๒๙,๙๙๙.๖๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
เก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์) ทั้งนี้ เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการค านวณค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จึง
ได้จัดสรรค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ไว้ ๑๔๑,๗๑๑.๖๘ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) แต่ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 
และการจัดสรรรายได้ค่าบริการวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ต้องจัดสรรค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยใน
ส่วนของคณะอักษรศาสตร์เป็นจ านวน ๑๕๗,๒๙๙.๙๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้า
สิบเจ็ดสตางค์) ดังนั้น จึงประสงค์ขอลดหย่อนค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ เป็นจ านวน 
๑๕,๕๘๘.๒๙ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการลดหย่อนค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในส่วนของ
คณะอักษรศาสตร์ ให้แก่โครงการการจ้างศึกษาและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการหรือละครโทรทัศน์หรือสารคดี
หรือกลุ่มประเด็น จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นจ านวน 
๑๕,๕๘๘.๒๙ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๕  เมษายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ INALCO สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ ประสงค์ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ INALCO สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ INALCO สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ ผลการหารือเรื่องประเภทโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่า ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้หารือเรื่องการจัด
ประเภทโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ไปยังส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
นั้น ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ได้ตอบข้อหารือมาดังนี้ 
  ๑.  การพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการจัดท าสัญญาจ้าง หรือมีข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ว่า
จะเป็นโครงการวิจัย หรือ โครงการบริการวิชาการนั้น ให้พิจารณาว่า “สัญญาจ้าง” ระบุให้เป็นทุนเพื่อท าวิจัย 
หรือการจ้างเป็นที่ปรึกษา  เนื่องจากตามความหมายของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง “ที่ปรึกษา” คือ งานบริการวิชาการ ซึ่งไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า 
  ทั้งนี้ การขออนุมัติโครงการในกรณีงานวิจัยจะด าเนินการผ่าน ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ (สวนส) แต่หากด าเนินการเป็นโครงการบริการวิชาการ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒. ขณะนี้ส านักงานบริหารการวิจัย  นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  ก าลังพิจารณาด าเนินการ 
น าเข้าข้อมูลโครงการบริการวิชาการในระบบ RIS  
  ๓. การน าเข้าข้อมูลระบบ RIS ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯ สามารถน าเข้าภายหลัง
จากที่ได้รับทุนได้ หากโครงการนั้นมีการท าสัญญากับผู้ให้ทุน  ส่วนกรณีของโครงการบริการวิชาการจะต้องมีการ
ขออนมุัตจิากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีก่อนเท่านั้น 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๕  เมษายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ แจ้งข้อมูลจ านวนผู้สมัคร TCAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบถึงจ านวนผู้สมัครผ่านระบบ TCAS ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นักศึกษาท่ีไม่แยกสาขาวิชาเอก    จ านวน  ๑,๒๔๖  คน 
๒. นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย    จ านวน       ๓๗  คน 
๓. นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ    จ านวน     ๔๙๙  คน 
๔. นักศึกษาสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์    จ านวน       ๔๑  คน 
๕. นักศึกษาสาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์    จ านวน       ๒๑  คน 
๖. นักศึกษาสาขาวิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย     จ านวน        ๒  คน 
๗. นักศึกษาสาขาวิชาเอกปรัชญา     จ านวน       ๒๑  คน 
๘. นักศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา   จ านวน       ๒๑  คน 
๙. นักศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จ านวน       ๑๑  คน 

รวมทั้งสิ้น       จ านวน  ๑,๘๙๙  คน 
 

  ทั้งนี้ สถิติการรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจ านวน ๑,๖๐๑ คน ดังนั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จึงมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นจากเดิมจ านวน  ๒๙๘  คน 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๕ น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


