ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน 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
๒๖
๒๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์ธีรัช ราแพนเพชร
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

ผู้ไม่มาประชุม
-

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
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
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ห น่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อ.LU Wei

วิชำ

ผู้เชิญ

476 203 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 อ.ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง 471 101 ภาษาจีนระดับต้น 1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลำ
17 ส.ค.5 ต.ค.61
16 ส.ค.4 ต.ค.61

สถำนที่
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.กัณฑ์อเนก
จารุรักษา
2 อ.ดร.นันทวัลย์
สุนทรภาระสถิตย์
3 อ.ดร.ปัทมา
ฑีฆประเสริฐกุล
4 ผศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ
5 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง

ชื่อคณะกรรมกำร

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิจัยในการประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12-20 ก.ค.61
นานาชาติเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ
มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
กรรมการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย
23 ส.ค.61
ตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ โครงการ "รางวัลการ
แสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ 6 เรื่องมัทนะพาธา และโคลนติดล้อ"
- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะเภสัชศาสตร์
คณะ ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันระดับประถมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ โครงการ "รางวัลการแสดง
ความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
เรื่อง กันป่วย และต้นหมาปลายหมา"

28 ส.ค.61
30 ส.ค.61
23 ส.ค.61

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 น.ส.กาญจนา
ชัยจินดา

เรื่อง

ผู้เชิญ

บรรยายและสาธิตการทาอาหาร
ไทยให้แก่นักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
ไดโตะบุงกะ ประเทศญี่ปุ่น
2 ผศ.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ โครงการบริการวิชาการชุมชน
ประวัติศาสตร์สัญจร : อุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ โครงการค่ายประวัติศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ การใช้ภาษาในเชิงวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ระยะเวลำ

สถำนที่

23 ส.ค.61 คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตรและ
21 ส.ค.61 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 17 ส.ค.61 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
30 ส.ค.และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 ก.ย.61 สวนสุนันทา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๔

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.Felix Michael Pülm
2 รศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
3 อ.Nam Joon MIN
4 อ.Seungyeon LEE
5 อ.ดร.Yeonju LEE
6 อ.ทศพร เพ่งดี
7 อ.วนิดา คราวเหมาะ
8 อ.ดร.กณภัทร
รื่นภิรมย์
9 อ.กัณฑ์อเนก
จารุรักษา
10 ผศ.ดร.ชาญณรงค์
บุญหนุน

11 อ.ธีรัช ราแพนเพชร

12 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์
13 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
14 อ.สุมาลี สูนจันทร์
15 นายสุรชัย ใจดี

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลำ

สถำนที่

ค่ำใช้
จ่ำย

ประชุมวิชาการ Thailandisches คณะอักษรศาสตร์
18-19 ส.ค. คณะอักษรศาสตร์
ไม่เบิก
Germanistentreffen
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมมนาวิชาการระดับชาติ
เทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 8

คณะอักษรศาสตร์
30 ส.ค.61 คณะอักษรศาสตร์
ไม่เบิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลี ประจาประเทศไทย

ประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ
"งานวิจัยญี่ปุ่นในยุคสังคมสื่อ"
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การ
สร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (STEP)"
ประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ : ด้าน
มนุษยศาสตร์ ร่วมระหว่าง วช.
และ สกว. ประจาปี 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การ
สร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (STEP)"
อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง "การ
สร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (STEP)"
การใช้โปรแกรม CAT-Tool :
Memsource for Specialized
Translation
อบรมติดตั้งระบบ SAP FrontEnd สาหรับผู้ใช้งาน (ระบบ
บริหารทรัพยากรองค์การ
SU-ERP)

คณะอักษรศาสตร์
25 ส.ค.61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษา
27-28
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส.ค.61

คณะอักษรศาสตร์
ไม่เบิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไม่เบิก
ไซด์ สามพราน จังหวัด
นครปฐม

คณะศิลปศาสตร์
25-26
สานักงานกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส.ค.61 สนับสนุนการวิจัย

ไม่เบิก

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

27-28
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไม่เบิก
ส.ค.61 ไซด์ สามพราน จังหวัด
นครปฐม

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

27-28
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไม่เบิก
ส.ค.61 ไซด์ สามพราน

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ส.ค.61 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่เบิก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 ส.ค.61 สานักงานอธิการบดี
ตลิ่งชัน

ไม่เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๕

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

2 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
3 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
อินทรพร
4 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
ภูมิโคกรักษ์

5 รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ

ลักษณะงำน

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ

- ที่ปรึกษาและนักวิจัยร่วมใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลพระจอม
"โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ เกล้าธนบุรี
ไผ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน"
- นักวิจัยร่วมโครงการวางและจัดทา บริษัท แลนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง
ผังเมืองรวมพิษณุโลก จังหวัด
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด
พิษณุโลก
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวนศาสตร์
วิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารสมาคมไทยคดีศึกษาแห่ง
วิชาการ
สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์
รายงานผลการวิจัย (ฉบับร่าง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ร่วมวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบ บริษัท บ้านออฟฟิศ เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
ด้วยเทคโนโลยี 4.0 เพือ่ การบริหาร
จัดการกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยศิลปาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารปาริชาต
วิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระยะเวลำ

สถำนที่

1 มิ.ย.30 ก.ย.61

-

15 ส.ค.61
เป็นต้นไป

-

21 ส.ค.10 ก.ย.61
23 ก.ค.15 ส.ค.61
1-31 ส.ค.61

-

8 ส.ค.61
เป็นต้นไป

-

7-22 ส.ค.61

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

รายงานผลการสารวจสาเหตุที่คณาจารย์ยังไม่ได้ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
นางสาวประภาพร ถึกกวย ได้จัดทารายงานผลการสารวจสาเหตุที่คณาจารย์ยังไม่ได้ยื่นเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ภาควิชาปรัชญา ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙

หน้า ๖

สรุปเรื่อง
ภาควิชาปรัชญา ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. อาจารย์ชลลดา นาคใหญ่*
๒. อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
๔. อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง*
๕. อาจารย์คงกฤช ไตรยวงศ์
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ชลลดา นาคใหญ่
๒. อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
๔. อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง*
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน*

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ภาควิชาปรัชญาขอเทียบรายวิชา

สรุปเรื่อง
ภาควิชาปรัชญา ประสงค์ขอเทียบรายวิชา หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับ
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ และ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๒ รายวิชา ได้แก่
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔
รายวิชา ๔๓๓ ๒๗๘ – ๕๔ ปรัชญาญี่ปุ่น ๒(๒-๐-๔)
รายวิชา ๔๓๓ ๒๗๗ – ๕๔ ปรัชญาเกาหลี ๒(๒-๐-๔)

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
รายวิชา ๔๓๓ ๒๖๑ – ๕๙ ปรัชญาญี่ปุ่น ๒(๒-๐-๔)
รายวิชา ๔๓๓ ๒๖๐ – ๕๙ ปรัชญาเกาหลี ๒(๒-๐-๔)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ และ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

หน้า ๗

ภาควิชานาฏยสังคีตขอแก้ไขข้อมูลหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในแบบ สมอ.๐๘ ข้อ ๕ สาระในการปรับปรุงแก้ไข
จาก “ ... สาขาวิชาโทสหศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๗ รายวิชา”
เป็น “ ... สาขาวิชาโทสหสาขา จานวนทั้งสิ้น ๗ รายวิชา”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อมูลหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ภาควิชาสังคมศาสตร์ขออนุมัติค่าสอนเกินเกณฑ์ย้อนหลัง

สรุปเรื่อง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ประสงค์ขอเบิกค่าสอนเกินเกณฑ์ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ย้อนหลังให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม เนื่องจากมีความผิดพลาดในการส่งแผนการสอนของ
ภาควิชาสังคมศาสตร์ให้แก่คณะฯ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการเบิกค่าสอนเกินเกณฑ์ประจาภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ย้อนหลังให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม เฉพาะครั้งนี้เป็นกรณี
พิเศษ และตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้งานคลังและพัสดุสรุปข้อมูลการส่ง
แผนการสอนและการสอนเกินเกณฑ์เป็นรายบุคคลและให้บุคลากรทุกคนลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลและ
ส่งกลับมายังคณะฯ โดยให้งานคลังและพัสดุจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกภาคการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

ขออนุมัติโครงการจัดทาวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๔๐
ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๖๑)

สรุปเรื่อง
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละบริ ก ารวิ ช าการประสงค์ ข ออนุ มั ติ โครงการจั ด ท าวารสาร
อักศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค. - มิ.ย. ๖๑) โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการจัดทาวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๖๑) และอนุมัติงบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

หน้า ๘

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
งานบริการการศึกษา ได้จัดทาข้อมูลเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ๓ และ ๔
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณ าแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบเกณ ฑ์ ก ารสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาใน
คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ๓ และ ๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้งานบริการการศึกษา
แจ้งให้ภาควิชาตอบกลับเป็นหนังสือก่อนเสนอกองบริการการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย ขอลาออกจากคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย ประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อาจารย์สุรศักดิ์ ประดับถ้อย ลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ และให้เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจาคณะประเภทผู้ แทนคณาจารย์ประจาต่ออธิการบดี เพื่อสรรหา
กรรมการประจาคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจาแทนตาแหน่งที่ว่าง
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การวิจั ย คณะอั ก ษรศาสตร์ แล้ ว อนุ มั ติ ให้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิจั ย และงาน
สร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ มุมมองชีวิตจากตัวละครหลักในมังหงะของ ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
เทะสึกะ โอะซะมุ
๒ ลักษณะเด่นด้านรูปแบบของกวีวัจนะในสาม ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
กรุง
๓ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “มโนราห์”
ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ระยะเวลา

๕๐,๐๐๐

๒ ปี

๒ ปี

๗๐,๐๐๐
๖ เดือน
๑๗๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๙

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๔
จานวน ๓ โครงการ ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
คณะอนุ กรรมการส่ งเสริ ม การวิจัยคณะอั กษรศาสตร์ ได้จัด ท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วให้แก้ไข ข้อ ๒.๑.๓ ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (๑)
จาก “ให้สนับสนุนเงินทุน ในอัตราโครงการละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท”
เป็น “ให้สนับสนุนเงินทุน ในอัตราโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท”
จากนั้นมีมติรับรอง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ได้
แก้ไข และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานหัวหน้าภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑

ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๗)

สรุปเรื่อง
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรกาหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗ จานวน ๒ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จานวน ๒ ราย และ ให้
เสนอกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นายเทพาธิป โฮนกุ ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
นายเทพาธิ ป โฮนกุ รหั ส ประจ าตั ว ๐๕๕๘๐๑๓๙ ประสงค์ ข อลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
๔๓๖ ๓๐๕-๕๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากเกิดปัญหาการซ้าซ้อนกันของตารางเรียน ทาให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันในเวลาปกติ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิ จารณาแล้ ว มีมติอนุ มัติให้ นายเทพาธิป โฮนกุ รหั ส ประจาตัว ๐๕๕๘๐๑๓๙
ลงทะเบียนเรียนวิชา ๔๓๖ ๓๐๕-๕๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ได้เป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ มหาวิทยาลัย Hamburg ขอทาความร่วมมือทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
รองคณบดี ฝ่ ายวิเทศสั ม พั น ธ์แ ละบริก ารวิ ช าการแจ้งว่า มหาวิท ยาลั ย Hamburg ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประสงค์ขอทาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และได้จัดทา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติเห็ น ชอบ (ร่าง) ข้อ ตกลงความร่ว มมือ ทางวิช าการระหว่าง
มหาวิทยาลัย Hamburg ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กับ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม ขอขยายเวลาการส่งเอกสารคาสอน
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม ประสงค์ขอขยายเวลาการส่งเอกสารคาสอนรายวิชา
๔๓๕ ๒๔๒ แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิ จารณาแล้ วมี มติเห็ น ชอบให้ ขยายระยะเวลาการส่ งเอกสารคาสอนรายวิช า
๔๓๕ ๒๔๒ แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
รักยุติธรรม ได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
นายวรพร สุดตา รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๓๙๔ และ นางสาวปารณีย์ ตรีสุกล รหัสประจาตัว
๐๕๖๑๐๒๘๙ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๔๑ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ช้าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก
เกิดความสับสนในการย้ายกลุ่มเรียน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายวรพร สุดตา รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๓๙๔ และ
นางสาวปารณีย์ ตรีสุกล รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๒๘๙ ลงทะเบียนเรียนวิชา ๔๔๑ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น ๑
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช้าเป็นกรณีพิเศษได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ การเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วน
ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไม่แล้วเสร็จ ทาให้ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของคณะอั กษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ในการนี้เพื่อให้
การดาเนินการของคณะอักษรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานคลังและพัสดุ จึงขอให้กาหนดแนวทางการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. บุ ค ลากรของคณะฯ จ านวน ๓ ราย ขออนุ มั ติ ก ารเดิ น ทางไปน าเสนอผลงานวิ ช าการ
ต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้แก่
๑.๑ อาจารย์นาตยา อยู่คง
๑.๒ อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
๑.๓ อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้ าหมื่ น บาทถ้ว น) จากเงิน รายได้ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ ตามระเบีย บมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๗ ไปพลางก่อนจนกว่าประกาศกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จะแล้วเสร็จ
๒. เงิน รางวัล สนั บ สนุ น ผู้ ที่ ได้รับ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งทางวิช าการ ให้ เบิ กจ่ายจากกองทุ น
ส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ไปพลางก่อนจนกว่าประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะแล้วเสร็จ
๓. เงินทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และทุนสนับสนุน
การจัดทาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอนให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ไปพลางก่อนและจะต้องทาประกาศของคณะอักษรศาสตร์มารองรับ
๔. ทุนสนับสนุนการเดินทางไปราชการในประเทศ เช่น การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการหรือวิจัย ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะอักษรศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๒

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กาหนดแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

