
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชริมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๕ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหนา้ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สาวติรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสรฐิ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารยจ์ิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๕ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๓ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

467100 วิกฤติและทางรอดใน
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25 ก.พ.62 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพัทธนันท ์

0145317 ประชาสังคมและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

27 ก.พ.62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
วิทยากร 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง เสวนาวิชาการเกีย่วกับภาพยนตร์
เร่ือง "Come And See" 

บริษัท Husband and Wife 
art Farm 

23 ก.พ.62 บริษัท Husband and Wife 
art Farm จังหวัดนนทบุรี 

   2 อ.จิตรนันท ์ กลิ่นน้อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"การนําเสนอผลงานทางวิชาการ" 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

22 ก.พ.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

   3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้าน
การสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับ
หลังปริญญา 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21, 24 ก.พ.  
และ 

7,8 มี.ค.62 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 
 

2 
 

3 
4 
 

5 

อ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

ผศ.บุณฑริกา 
เจริญชนิวุฒิ 

ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ 
อ.ดร.ฟรานซีส 

นันตะสุคนธ์ 
ผศ.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว 

 
 
ร่วมงานเสวนาวิชาการเร่ือง  
"หุ่นกระบอกจักรพันธ์ุ โปษยกฤติ 
และคณะ" 

 
 
สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
21 ก.พ.62 

 
 
โรงแรมแบงค๊อก  
แมริออท เดอะ สรุวงศ์ 
กรุงเทพฯ 
 

 
 
ไม่เบิก 

6 อ.อรษา  สิทธิโชติอนันต ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรต้นแบบการศึกษานอก
ระบบและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตรวิชาภาษาเกาหล ี

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

27-28  
ก.พ.62 

โรงแรมซันไรส์ ลากูน 
โฮเทลแอนดก์อลฟ์ 
อําเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอื่น ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal 

4-18 ก.พ.62 - 

2 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธิพงษ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัยเร่ือง 
"ความรู้ความเข้าใจของผู้สอนต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และความคิดเห็น
ของผู้เรียนจากการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์" 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7-28 ก.พ.62 - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
การปฏิบัติงานอื่น ๆ (ต่อ) 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

3 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

21 ม.ค.- 
11 ก.พ.62 

- 

4 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพัทธนันท ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบเพื่อใช้ใน
กิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหา
สังคมศึกษา" กลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 24-25 ม.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Humanities, Arts and 
Social Sciences Studies (HASSS) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 ม.ค.-  
18 ก.พ.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปรับปรุงเอกสาร
การสอนชุดวิชา สถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองไทย หนว่ย
ที่ 13 สถาบันสื่อสารมวลชน 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ก.พ.-มิ.ย.62 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  แจ้งยอดเงินจากการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการฯ  
   (ครั้งที่ ๒) 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ แจ้งยอดเงินจากการจัดกิจกรรม
จําหน่ายสินค้าเพ่ือหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 
๖,๑๗๐ บาท (หกพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ นายจตุธรรม แซ่ลี้ รหัสประจําตัว 
๐๕๕๙๐๐๓๗ นายธัศวิณทร์ วงศ์ศิริ รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๑๕๘ และนางสาวกัณหา สุวรรณรัตน์ รหัสประจําตัว 
๐๕๖๐๐๐๒๔ เน่ืองจากได้รับรางวัลชมเชย  อันดับที่ ๑  จากการแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษาในงาน       
“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน  ครั้งที่ ๑๘”  จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นายจตุธรรม แซ่ลี้ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๐๓๗ นายธัศวิณทร์ วงศ์ศิริ รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๑๕๘ และนางสาวกัณหา สุวรรณรัตน์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๐๒๔  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะ   
อักษรศาสตร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา 
โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
  
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชีย 
   ศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
รอบครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับการ
ประเมินฯ รอบครึ่งปีหลังระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ น้ัน เน่ืองจาก ในการประเมินฯ รอบ
ครึ่งปีแรกน้ี ต้องประเมินฯ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา เพ่ิมอีก ๑ ตําแหน่ง จึงต้องพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา รอบครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธาน 
  ๒. หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์    กรรมการ 
  ๓. หัวหน้าภาควิชาบริการวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบ 
   ที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน น้ัน งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ติดตาม รวบรวม
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน (เพ่ิมเติม) จํานวนทั้งสิ้น 
๕ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
๕.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน (เพ่ิมเติม) ทั้ง ๕ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ผลการประเมินการสอนและเอกสารคําสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก 
   ปั้นสุวรรณ  (วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ 

(วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์นาตยา  อยู่คง 
(วาระลับ) 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


