
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชมุปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ ์ กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๔ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๑๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๖ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๕ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหนา้ภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๖ อาจารย์สันติชยั  ปรีชาบุญฤทธ์ิ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 

    

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์  
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  มิถนุายน  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มถินุายน ๒๕๖๕  แล้วมมีติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีการ
เวียนขอความเห็นชอบ จํานวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑ เห็นชอบรายช่ืออาจารย์พิเศษ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
(เพ่ิมเติม) ตามท่ีภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๒.๑ เห็นชอบการขยายเวลาการศึกษาที่ Chungbuk National University และลาพัก
การศึกษาของ นางสาวสิรินทรา งานกิจรุ่งทวี รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๗๗ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 
  ๓. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๓ .๑  การขยาย เวลาการศึกษาของ Mr. Otis Malte Juliusson นั กศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จาก ๑ ภาคการศึกษา เป็น ๒ ภาคการศึกษา โดยจะเข้าศึกษา
ในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 

อาจารย์พเิศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.เลิศชัย 
วาสนานิกรกุลชัย 

รายวิชา 104515 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 ก.ค.- 22 ต.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
กรรมการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง "กลุ่มบุญ : ความ
หลากหลายของความเชื่อเร่ืองบุญและการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อดํารงอยู่" 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17 พ.ค.65 

2 นายภูมิ  พึ่งพระ คณะกรรมการหน่วยจิตวิทยาและการแนะแนว 
ประจําปีการศึกษา 2565 

กองกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 
2565 

  คณะกรรมการศูนย์ "Student Care"  
ประจําปีการศึกษา 2565 

กองกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 
2565 

3 ผศ.ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย กรรมการตัดสินโครงการประกวดสุนทรพจน ์ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย 14 และ 
28 มิ.ย.65 

4 ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง "การทําให้ความ 
อ่อนลงในภาษาไทย : กรณีศึกษาปริจเฉท 4 ชนิด" 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 มิ.ย.65 

5 รศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์เร่ือง 
"ความสัมพันธ์ของดัชนีคุณภาพน้ํากับรูปแบบเชิง
พื้นที่การเพาะเลีย้งหอยทะเลในพื้นที่อําเภอ 
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี" 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 มิ.ย.65 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ วิทยากรอบรมเข้มผู้แทนฯ
ประเทศไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมไปแข่งขันภมูิศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
คร้ังที่ 18 

มูลนิธิส่งเสริมโอลมิปิกวิชาการ
และมาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

6-15 มิ.ย.65 คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 
 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ์ 

ประชุมคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลตามงวดของ
โครงการที่ขอรับทุนสนับสนนุ
ประจําปี 2564 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  

25 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  ร่วมฟังงานเสวนาเปิดตัวคู่มือ
หนังสือการรวมตัวจัดตั้งและ
สร้างอํานาจต่อรองให้กับ
คนทํางาน 

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท และ
มูลนิธิพิพิธภัณฑแ์รงงานไทย  

21 พ.ค.65 โรงแรมเซนจูร่ีพาร์ค 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

  ประชุมติดตามความคืบหน้า
การดําเนินกิจกรรมและ
งบประมาณ 

มูลนิธิพิพิธภัณฑแ์รงงานไทย  15 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 อ.ธีรัช  รําแพนเพชร โครงการเสวนาด้านการแปล
และการล่าม TIC Forum  
คร้ังที่ 1/2565 "เทคนิคการ
แปลข่าวต่างประเทศ : โอกาส
ในการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ" 

ศูนย์การแปลและการล่าม 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

3 อ.ดร.ฟรานซีส 
นันตะสุคนธ์ 

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุ 
รุ่นท่ี 2 

คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 มิ.ย.- 
9 ก.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

4 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญ  
คร้ังที่ 6/2565 

ที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) 

17-19 
มิ.ย.65 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

ไม่เบิก 
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การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2-5 พ.ค.65 - 

2 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลนุ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

17 มิ.ย.65 รูปแบบ
ออนไลน ์

3 ผศ.ดร.ศุภชัย 
ต๊ะวิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวรรณวิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 มิ.ย.- 
11 ก.ค.65 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1-8 มิ.ย.65 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  สรุปผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา สรุปผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ รอบที่ ๑ - รอบที่ ๔ โดยมีผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้วทั้งสิ้น ๙๓๖ คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
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สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ดังน้ี 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
สาขาวิชาภาษาจีน 
๑. อาจารย์ Yuanyuan  CHEN* ๑. อาจารย์ Yuanyuan  CHEN* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง* ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  แซ่โง้ว* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  แซ่โง้ว* 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 
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* 
ส่าขาวิชาภาษาเกาหล ี
๗. อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ* ๗. อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ* 
๘. อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์* ๘. อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์* 
๙. อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์* ๙. อาจารย์สุมาลี  สูนจันทร์* 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาปรัชญาขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ดังน้ี 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน* 
๒. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่* ๒. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ* 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง* ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง* 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์* ๕. อาจารย์ดลวัฒน์  บัวประดิษฐ์* 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๑) 
 

สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑ 
จํานวน ๑ ราย 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ครั้งที่ ๑๑  จํานวน  
๑ ราย  และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง นางสาวธัญรัตน์ หล้าพรหม รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๙๑๘ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ประสงค์ขอ
กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นางสาวธัญรัตน์ หล้าพรหม รหัสประจําตัว 
๖๔๐๕๑๐๙๑๘ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ    
ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
๑ “Who Can Replace a man? 

ทัศนคติของนักศึกษาวิชาเอก-โท
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ต่อ
บทบาทของหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ในศตวรรษที ่๒๑ 
(กรณีศึกษาจากรายวิชาการอ่าน 
เรื่องสั้นคัดสรร)” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี  สวัสดี 
อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธ์ิ 

๒๕,๒๐๐ ๕,๐๔๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๕,๐๔๐ 
(ห้าพนัสีส่ิบบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์      
งวดสุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี สวัสดี  และอาจารย์สันติชัย    
ปรีชาบุญฤทธ์ิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๔๐ บาท (ห้าพันสี่สิบบาทถ้วน)  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๒ การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๓ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติรับรองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จํานวน ๑ โครงการ ดังน้ี  
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ การวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล
ภาษาเยอรมัน ระดับ A1-B1 

อาจารย์อันนา  คือเบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ปี 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ให้แก่บุคลากรจํานวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์ ขอลาไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์ ประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ เป็น
ระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์ ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เขียนตําราทางวิชาการ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร  ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
   บรรณารักษศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร ประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร ลาออกจาก
ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  ได้ต้ังแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  และให้เสนอแต่งต้ังกรรมการ
สรรหาหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ดังน้ี 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ ก่ิงแก้ว กรรมการ 
      (หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต) 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร  กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) 
  ๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 

  ทั้งน้ี  ใหผู้้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย รักษาการหัวหน้าภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ จนกว่าการสรรหาหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตรจ์ะเสร็จสิ้น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๑ รายงานประเมินตนเองตามผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรคณะ 

อักษรศาสตร์ ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เสนอรายงานการประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
AUN-QA ระดับหลักสูตรประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๖ หลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๖ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


