ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๔๐๙ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
อาจารย์นาตยา อยู่คง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และเอเชียศึกษา
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
๒ อาจารย์อันนา คือเบล
๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีการแก้ไข
เพิ่มเติมดังนี้
หน้า ๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน ๒ ฉบับ ให้เพิ่มรายละเอียดในมติที่ประชุม
จาก

“ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมี มติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสาหรับบุคคล
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไก
ในการดาเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ”

เป็น

“ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมี มติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสาหรับบุคคล
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไก
ในการดาเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดย
ให้แจ้งข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัยว่าความใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสาหรับบุคคล
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ คุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่จะเข้าศึกษาเป็นรายวิชาหรือ
หลักสูตรฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ ๗.๑ มีอายุตามที่ส่วนงานกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
๑๘ ปี บริบูรณ์ ในวันที่เข้าศึ กษา ๗.๒ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เพราะเหตุทุจริต จะขัดต่อ
หลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่”

ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

หน้า ๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ห น่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.ดร.กฤษณพงศ์
ทัศนบรรจง
2 อ.ดร.เพชรดา
ชุนอ่อน

วิชำ

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

01999032 ไทยศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 26 เม.ย.
วิทยาเขตกาแพงแสน
และ 3 พ.ค.61
01452232 ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
24 เม.ย.61
เอเชียใต้ร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถำนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.สมชาย
สาเนียงงาม

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง
"การใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อน้าตก
ในประเทศไทย"

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน
29 เม.ย.61

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.จิตรนันท์ กลิ่นน้อย

เรื่อง
ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ
"การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

ผู้เชิญ

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2 อ.ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง หลักการอ้างอิงข้อมูลและการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เขียนบทคัดย่อทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
คุณธรรมสาคัญจากชาดกสาหรับ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
บุญหนุน
การสอนจริยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ศ.ดร.บุษบา
การเขียนบทความทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
กนกศิลปธรรม
ภาษาอังกฤษ : สายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และมนุษยศาสตร์
ราชมงคลธัญบุรี
5 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ระเบียบวิธีการบรรเลงและการ คณะครุศาสตร์
สอนทักษะซอสามสาย ขั้นนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลำ

สถำนที่

4 เม.ย.61 สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
30 เม.ย.61 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 พ.ค.61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 เม.ย.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
3 พ.ค.61 คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๔

วิทยากร (ต่อ)
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
6 อ.ดร.ยงยุทธ
วิถีไตรรงค์
7 ผศ.ดร.อภิเศก
ปั้นสุวรรณ
8 อ.ดร.รัชฎาพร
ฤทธิจันทร์

เรื่อง
อบรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 15
Connaissez-vous la
gastronomies et les sites
touristiques fracas

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2-5 พ.ค.61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4 เม.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 นายโกวิทย์ หลาชุ่ม
3 อ.สกนธ์ ม่วงสุน
4 นายสิทธิชนะชัย
จิระศิริโชติ
5 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา
6 น.ส.ชุลีพรรณ
เคารพธรรม
7
8
9

10
11

12

เรื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม
ประเมินผลงานวิชาการ

ผู้จัด

สถำนที่

ค่ำใช้
จ่ำย

ไม่เบิก
คณะมนุษยศาสตร์
23 เม.ย.51 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์
AR (Augmented Reality)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Basic Python

ระยะเวลำ

23-24
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เม.ย.61 มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริษัท คอนส์ โรโบติกส์ 7-8 เม.ย.61 บริษัท คอนส์ โรโบติกส์
จากัด
จากัด
ร่วมประชุมวางแผนการดาเนิน คณะมนุษยศาสตร์และ
19 เม.ย.61 คณะสังคมศาสตร์
โครงการประชุมวิชาการ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
SMART 8 ครั้งที่ 1/2561
ราชภัฏนครปฐม
ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ณัฐภรณ์
ร่วมงานเวทีประชุมนาเสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง "เมือ่ ฟ้า 4 พ.ค.61 ท้องพระโรง
สถิตวราทร
ผลงานภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง สีทองผ่องอาไพ : การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ปวริส มินา
"เมื่อฟ้าสีทองผ่องอาไพ :
มโนทัศน์เรื่อง อิสระเสรี
วังท่าพระ
ผศ.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ การศึกษามโนทัศน์เรื่อง อิสระเสรี และความเสมอภาคกับการ
และความเสมอภาคกับการ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยม
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลักใน หลักในสังคมไทย"
สังคมไทย"
นายนันทิช แก้วมุณี ฝึกอบรม Key User Training กองคลัง มหาวิทยาลัย
1-3 พ.ค.61 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ของระบบ SU-ERP
ศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล ประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาค คณะศิลปศาสตร์
18 เม.ย.61 คณะศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การ
สื่อสาร
ผศ.สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ ปักหมุด สิทธิเสรีภาพ พลเมือง : โครงการสตรีและเยาวชน 26 เม.ย.61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เด็ก สตรี ผู้สูงวัย
ศึกษา
ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่เบิก

เบิก
ไม่เบิก

ไม่เบิก

ไม่เบิก
ไม่เบิก

ไม่เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๕

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ผศ.ดร.คมสัน
คีรีวงศ์วัฒนา

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

ระยะเวลำ

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 22 มี.ค.และสังคมศาสตร์
23 เม.ย.61
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 อ.ดร.บารมี เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสาร rEFLectron
17-30 เม.ย.61
วิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศ.ดร.บุษบา
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19 มี.ค.กนกศิลปธรรม ข้อเสนอโครงการวิจัย
30 เม.ย.61
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต้นฉบับตารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
17 มี.ค.และหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน
15 พ.ค.61
การสอน
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Humanities, Arts and Social 12 เม.ย.วิชาการ จานวน 2 เรื่อง
Studies, Silpakorn University
4 พ.ค.61
Journal
4 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารสุทธิปริทัศน์
10-23 เม.ย.61
ชิรเวทย์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ English as an International 19 เม.ย.วิจัยเรื่อง "An Interlanguage
Language Program,
18 พ.ค.61
Study of L2 Perception and Chulalongkorn University
Production of English World
Stress by L1 Thai Learners"
5 อ.ดร.ปัทมา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
คณะอักษรศาสตร์
18-30 เม.ย.61
ฑีฆประเสริฐกุล วิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ผศ.ดร.วรพร
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารประวัติศาสตร์
29 มี.ค.ภู่พงศ์พันธุ์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30 เม.ย.61
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ คณะศิลปศาสตร์
4-30 เม.ย.61
วิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 ผศ.ดร.วรางคณา
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
20 มี.ค.นิพัทธ์สุขกิจ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 เม.ย.61
2559
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารมนุษยศาสตร์
30 มี.ค.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย.61
8 อ.ดร.วิมลรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารวิจัย
26 มี.ค.วศินนิติวงศ์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 เม.ย.61

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

สถำนที่
-

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

หน้า ๖

การรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากกองทัพบก ด้านหลักการ ประจาปี ๒๕๖๐ ของ
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ รายงานผลการได้รับ
คัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นด้านหลักการ ประจาปี ๒๕๖๐ จากกองทัพบก โดยได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ ๒
จากโครงการวิจัยฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกของ รพศ. ๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน ลาออกจากการศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า อาจารย์วิรั ช ศิริวัฒ นะนาวิน ได้ลาออกจากการศึกษา
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริห ารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุน สนั บสนุ น การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิจัย กาหนดว่า หากผู้รับทุนไม่สาเร็จ
การศึกษา จะต้องคืน ทุนที่ได้รับ ครึ่งหนึ่ ง หรือไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ๑ รอบการประเมิน ซึ่งอาจารย์วิรัช
ศิริวัฒนะนาวิน เลือกเงื่อนไขไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ๑ รอบการประเมิน ในรอบการประเมิน ๑ เมษายน –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

การเสนอโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงานคณะอักษรศาสตร์ และโครงสร้าง
การบริหารวิชาการของคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๑ ให้ภาควิชานาประเด็นกลับไปพิจารณาภายในภาควิชา แยกเป็น ๔ ประเด็น คือ
๑. โครงสร้างการบริหารของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะอักษรศาสตร์
๒. วิธีการในการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
๓. วิธีการและเกณฑ์ในการเสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าสาขาวิชา
๔. เงินประจาตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร
มีภาควิชาที่เสนอความเห็นมาทั้งสิ้น ๕ ภาควิชา และสานักงานคณบดี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๗

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ภาควิชาที่ยังมิได้เสนอความคิดเห็น เสนอความเห็นมายังคณะฯ
และให้รวบรวมมาพิจารณาพร้อมกันในการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙

สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก สาขาวิชาโทการแสดงศึกษา และวิชาโทสหศึกษา
จานวนทั้งสิ้น ๑๗ รายวิชา ดังนี้
๑. ๔๓๐ ๒๔๔ ทัศนศิลป์ ๑
๒. ๔๓๐ ๒๔๕ ทัศนศิลป์ ๒
๓. ๔๓๐ ๒๔๖ โครงการทัศนศิลป์ ๑
๔. ๔๓๐ ๒๔๗ โครงการทัศนศิลป์ ๒
๕. ๔๓๐ ๒๔๘ ศิลปะกับสังคม
๖. ๔๓๐ ๒๔๙ ศิลปะตะวันตกโบราณ
๗. ๔๓๐ ๒๕๐ ศิลปะตะวันออกโบราณ
๘. ๔๓๐ ๒๕๑ ศิลปะอินเดีย
๙. ๔๓๐ ๒๕๒ ศิลปะจีนและศิลปะญี่ปุ่น
๑๐. ๔๓๐ ๒๕๓ ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๑. ๔๓๐ ๒๕๔ การผลิตภาพยนตร์สารคดีศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒. ๔๓๐ ๒๕๕ ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะ
๑๓. ๔๓๐ ๒๕๖ การเขียนบทสารคดีที่เกี่ยวกับศิลปะ
๑๔. ๔๓๐ ๒๕๗ จิตรกรรมเหมือนจริง
๑๕. ๔๓๐ ๒๕๘ วัสดุและเครื่องมือทางทัศนศิลป์
๑๖. ๔๓๐ ๒๕๙ ศิลปะการถ่ายภาพสารคดี
๑๗. ๔๓๐ ๒๖๐ การถ่ายภาพศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก้ ไขปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก สาขาวิชาโทการแสดงศึกษาและ
วิชาโทสหศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๑๗ รายวิชา ทั้งนี้ ให้แก้ไขในหัวข้อ “การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน” และ
“แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา”

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

หน้า ๘

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่
อาจารย์ ดร.กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจง

สรุปเรื่อง
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ สาหรับงานวิจัย เรื่อง “สถานภาพของวงปี่พาทย์ในจังหวัดนครปฐม” ของ อาจารย์ ดร.กฤษณพงษ์
ทัศนบรรจง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดาเนินการวิจัย ๒ ปี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ ให้แก่ อาจารย์ ดร.
กฤษณพงษ์ ทัศนบรรจง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ขอรับการสนับสนุนการจัดทาเอกสาร
คาสอน

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์จะขอรับ
ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอนรายวิชา ๔๑๖ ๒๗๔ ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอซีเนีย และได้เสนอ
โครงการจัดทาเอกสารคาสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทาเอกสารคาสอนเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานของภาควิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการจั ด ท าเอกสารค าสอนรายวิ ช า ๔๑๖ ๒๗๔
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอซีเนีย และให้ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้แก้ไขหัวข้อในบทที่ ๖
จาก ความสั มพั น ธ์ระหว่างประเทศของประเทศออสเตรเลี ย นิ ว ซีแลนด์ และหมู่ เกาะใน
มหาสมุทรแปซิก กับประเทศไทย
เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศออสเตรเลียและโอเชียเนียกับประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ขออนุมัติเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
สาขาวิชาทัศนศิลป์ และภาควิชาสั งคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิช าในภาคฤดูร้อน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สาขาวิชา/ภาควิชา

รายวิชาที่เปิดสอน

หน้า ๙

จานวนนักศึกษา

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ
สันติธญะวงศ์
โดยไม่รับภาระการสอนและ
ค่าตอบแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
โดยไม่รับค่าตอบแทน

สาขาวิชาทัศนศิลป์

๔๐๐ ๑๐๘ ภาพยนตร์
วิจักษ์

๑ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่
นางสาวเบญญา แซ่ตัน
รหัสประจาตัว ๐๕๕๗๐๑๙๐

ภาควิชาสังคมศาสตร์

๔๓๕ ๒๕๒ – ๕๔
แรงงานกับสิทธิมนุษยชน

๑ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่
นางสาวปวีณา สิทธิธรรม
รหัสประจาตัว ๐๕๕๖๐๔๘๙

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปเรื่อง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร
๒. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาหพันธุ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ*
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล*
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์*
๒. อาจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ*
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ*
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล

ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร*
๓. อาจารย์เพชรดา ชุนอ่อน
๔. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์
๕. อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ตวงทิพย์ พรมเขต
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร*
๓. อาจารย์เพชรดา ชุนอ่อน*
๔. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์
๕. อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

สรุปเรื่อง
อาจารย์นาตยา อยู่คง ได้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๗ และจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชา
สังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
สังคมศาสตร์ ในวาระต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ดังนี้

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
กรรมการ
(หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)
๓. อาจารย์สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์)
๔. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
เลขานุการ
(เลขานุการคณะอักษรศาสตร์)
ทั้งนี้ ให้ภาควิชาสังคมศาสตร์เสนอชื่อผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ จนกว่า
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์จะเสร็จสิ้น และให้เวียนขอความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๗๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้ง
อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี นั้น อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร ประสงค์จะขอลาออกจากตาแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และภาควิชาภาษาอังกฤษได้เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์
ผาทอง เป็นผู้แทนคณาจารย์ในกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มติ
ดังนี้

หน้า ๑๑

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
๒. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
(หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ ผาทอง
(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
๔. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
(เลขานุการคณะอักษรศาสตร์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้แต่งตั้ง
อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ จนกว่าการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ และขอปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เสนอขอปรั บปรุงแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของภาควิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ของภาควิชานาฏยสังคีต และเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

