
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป ี คณะอักษรศาสตร ์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 

ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๖ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๐ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อัลดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๓ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มนีาคม  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีการเวียน
ขอความเห็นชอบ จํานวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 
  ๑.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑  เห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๒๒ ๑๐๒ ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น ๒ ในภาคการศึกษา
พิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
  ๒.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๓ เรื่อง  
   ๒.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาเยอรมัน ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๔ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 
   ๒.๒  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๒ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป 
   ๒.๓  เห็นชอบข้อเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The Korean Education 
Center in Thailand ตามรายละเอียดที่เสนอ  
  ๓.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๒ เรื่อง  
   ๓.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
   ๓.๒  เห็นชอบให้ภาควิชาประวัติศาสตร์ ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
   ประจํา  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.)  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ 
๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และคร้ังที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการรายงานผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๖๔  และมีมติเห็นชอบการแก้ไขจํานวนจํานวนผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจํา  พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีคณะวิชาเสนอ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานรอบครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบคร่ึงปีหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวนผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  ความคืบหน้าของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๑-๓ 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ รายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๑ - ๓ 
จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร       
อักษรศาสตร์ ๓ คณะอักษรศาสตร์ 

๒. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศอาคารอักษรศาสตร์ ๑ , ๒ และ ๓ คณะ
อักษรศาสตร์ 

๓. โครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๓ คณะอักษรศาสตร์ 
๔. โครงการปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร์ ๓ คณะอักษรศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ การปรับเปลี่ยนวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีกองบรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ ประสงค์ปรบัเปลี่ยนช่ือวารสารอักษรศาสตร์  เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ตามท่ีได้ประชุมร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ได้มีมติให้ภาควิชาพิจารณาทบทวนเร่ือง
ช่ือวารสารและเสนอมายังคณะฯ น้ัน มีภาควิชาที่เสนอความเห็นมาทั้งสิ้น ๓ ภาควิชา ดังน้ี 
  ภาควิชาปรัชญา  

๑. ภาควิชาปรัชญาไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนช่ือวารสาร 
๒. ภาควิชาปรัชญาไม่ขัดข้องหากคณะฯ จะดําเนินการจัดทําวารสารให้เข้าสู่ฐาน Scopus แต่

ควรจัดทําวารสารข้ึนใหม่เป็นฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล ทั้งน้ี 
ภาควิชาปรัชญาเห็นว่า “วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีมาตรฐานทาง
วิชาการระดับชาติอยู่แล้ว 

ภาควิชาสังคมศาสตร ์
๑. หากคณะฯ ต้องการจะนําวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ก็ควรทําวารสาร

เป็นภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขปกติ ส่วนวารสารที่เป็นภาษาไทยน้ันเห็นควรให้ใช้ช่ือเดิมและ
รักษามาตรฐานให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ ๑ ต่อไป 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
๑. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เป็นวารสารอักษรศาสตร์สร้างสรรค์ Journal of Creative Arts 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นําวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสู่
ฐานข้อมูล Scopus โดยให้บรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชุมหารือกับผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงช่ือวารสารจากข้อเสนอของที่ประชุมฯ ได้แก่ 

๑. วารสารอักษรศาสตร์ปริทัศน์ Arts Review 
๒. วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา Journal of Arts and Thai Studies 
๓. วารสารอักษรศาสตร์สร้างสรรค์ Journal of Creative Arts 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๒ รายวิชา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชาเลือกฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑. กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต เพ่ิมเติมจํานวน ๒ รายวิชา 
     SU XXX ศิลปะการแสดงในอาเซียน    ๓(๓-๐-๖) 
    (Performing Arts in ASEAN) 
     SU XXX การแสดงประยุกต์ในสื่อใหม่    ๓(๓-๐-๖) 
    (Applied Acting for New Media) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชา
เลือก  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒  โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในหลักสูตร 

อักษรศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
และได้ศึกษารายวิชาของ Osaka University ประเทศญี่ ปุ่น ประสงค์ขอนําผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศมาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
  ๑. นายเกษมวัชร  ก่ิงไทร   รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๐๔๓ 
  ๒. นางสาวปาริฉัตร  ทองกะไลย  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๙๐ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาจาก Osaka University ประเทศ
ญี่ปุ่น  มายังรายวิชาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ค่าระดับของนักศึกษาจํานวน ๒ ราย ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอปรับปรุง (มคอ.๒) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุง (มคอ.๒) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาปรัชญา ขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากําหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ประสงค์ขอส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ล่าช้ากว่ากําหนด โดยจะส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๑ รายวิชา ดังน้ี 

๑. ๔๑๐ ๑๐๒-๑๖๔ การคิดเชิงวิจารณ์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาปรัชญา ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๑ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต  ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิ เศษภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 

ภาควิชา รายวิชาที่เปิดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
นาฏยสังคีต ๔๓๐ ๓๐๔ - ๖๐ โครงการ

ทัศนศิลป์ ๒ 
๒ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่   
นางสาวณัฐชา  ตินต์ิทวิสุทธ์ิ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๔๑ 
นายธีรชัย ราชรินทร์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๑๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต 
เลิศแสวงกิจ 
โดยไม่รับค่าตอบแทน 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๓๐ ๓๐๔ - ๖๐ โครงการทัศนศิลป์ ๒ ในภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอขยายเวลาศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลา 
   การศึกษา  เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ประสงค์ขยายเวลาศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษา 
เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นายสิทธารถ ศรีโคตร  รหัสประจําตัว ๕๙๒๐๕๘๐๒ 
นักศึกษาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

๒. นายภาณุวัตร จันทร์ดี  รหัสประจําตัว ๖๐๒๐๕๒๐๒ 
นักศึกษาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษา 
เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ ราย ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากําหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ล่าช้ากว่ากําหนด โดยจะส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๕ รายวิชา ดังน้ี 

๑. ๔๒๒ ๑๐๒  ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น ๒ 
๒. ๔๑๔ ๒๐๓  ภาษาเยอรมัน ๖ 
๓. ๔๑๔ ๒๒๔  การอ่านเอกสารภาษาเยอรมันที่เก่ียวกับวิจิตรศิลป์ 
๔. ๔๑๔ ๒๕๑  ประเภทวรรณกรรมเยอรมันคัดสรร 
๕. ๔๑๔ ๒๕๓  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนเยอรมัน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาภาษาเยอรมัน ส่งผลการเรียนประจําภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๕ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ภาควิชาภาษา 
   ปัจจุบันตะวันออก  หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์  และหัวหนา้ภาควิชา 
   ประวัติศาสตร ์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
   - ไม่มี – 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๑๕ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


