
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๐/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา ผู้แทนหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๐ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๑ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒  เมือ่วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

 
ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.กรกช 
    อัตตวิริยะนุภาพ 

น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง  
"Das thailänddische Morphem 
lr:j und seine deutschen 
Entsprechungen : Eine 
kontrastive linguistische 
Analyse” 

5.Internationale 
Deutschlehrertagung des 
Vietnamesischen 
Deutschlehrerverbandes 
(VDLV) 

11-13  
ต.ค.62 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินท์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
อาจารย์พิเศษ  

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.HUANG  Ping จ 30202 ทักษะฟัง-พูด 2  
และ จ30204 ทักษะอา่น-เขียน 2 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ภาคเรียนที่ 
2/2562 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

รายวิชา 26542259 
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและปัญหา
สังคมร่วมสมัย โดยบรรยายเร่ือง 
"พระพุทธปฏิมา : จากองค์ประธาน
ของเร่ืองเลา่ถึงหลวงพอ่ศักดิ์สทิธิ"์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

30 ต.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
อาจารย์พิเศษ (ต่อ) 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

3 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

ว30191 โลกศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ 1 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 
2/2562 

โรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ 

4 อ.ดร.อาคีรัต 
อับดุลกาเดร์ 

อาจารย์ผู้สอนรายวชิาธรณีวทิยา
เบื้องต้นในโครงการสนับสนุนการ
จัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

28 ต.ค. ๖๒ - 
28 ก.พ. 6๓ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง "กวีนพินธ์เพื่อชวีิต : 
การสืบสรรค์วรรณศิลป์กับแนวคิดเพื่อประชาชน" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

31 ต.ค.62 

2 อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์เรื่อง "การรวบรวมค าศัพท์ภาษาเกาหลี
เบื้องต้นเพื่อการท างานของมัคคุเทศก์ชาวไทยที่ปฏิบัติหน้าที่
น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี" 

คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

11 ต.ค.62  
เป็นต้นไป 

 
 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.โกสินทร ์
ปัญญาอธิสิน 

Socio-cultural Study in 
Language Teaching 

English as an International 
Language Program, 
Chulalongkorn University 

31 ต.ค.62 Chulalongkorn University 

2 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

Horizon 4.0 pour le francais 
en Thailand 

สมาคมครูฝร่ังเศสแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภฯ์ 

3 พ.ย.62 โรงเรียนอัสสสัมชัญ 
กรุงเทพฯ 

3 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมกับ
เกษตรกรรมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนไทย 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

28 ต.ค.62 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
ประชมุ สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 นายกฤษดา 
ไพรวรรณ์ 

ร่วมประชุมเพื่อน าเสนอการ
จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

21 ต.ค.62 ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ไม่เบิก 

2 
 

3 

น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

อ.ดร.พิภ ูบุษบก 

ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การประชุมวิชาการเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการและ
วัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

18 พ.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไม่เบิก 

4 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

ประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือเรียนภาษาไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15 ต.ค.62 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไม่เบิก 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

22-29 ต.ค.62 - 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 ต.ค.- 
15 พ.ย.62 

- 

3 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 ก.ย.- 
25 ต.ค.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน
วิชาการ จ านวน 5 เรื่อง 

การประชุมวิชาการเครือข่ายความ
ร่วมมือวิชาการ-วิจัย สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 12 

24 ต.ค.62 - 

4 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารวิชาการ จ านวน 10 เรื่อง  

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 11-26 ต.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง 

วารสารวิเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

11-31 ต.ค.62 - 

5 อ.ดร.ปัญญา 
จันทโคต 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

8-23 ต.ค.62 - 

6 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

15-31 ต.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 

24-30 ต.ค.62 - 

7 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

4-15 ต.ค.62 - 

8 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ที่ปรึกษาและร่วมงานในการแสดง
แสง-เสียง ปาจิต-อรพิม  
ตอน อโรคยา เมตตาแห่งราชันย์ 

ส านักงานเทศบาลต าบลพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

21 ต.ค.- 
3 พ.ย.62 

ส านักงานเทศบาล 
ต าบลพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

9 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประะเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

4-15 ต.ค.62 - 
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การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

10 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอารยธรรมศึกษา  
โขง-สาละวิน มหาวทิยาลัยนเรศวร 

11-28 ต.ค.62 - 

11 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

9-28 ต.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11-25 ต.ค.62 - 

12 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16-30 ต.ค.62 - 

13 รศ.สุวัฒนา  
เลี่ยมประวัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

17-27 พ.ย.62 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของ ศาสตราจารย์  
   ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 
 
สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาเยอรมัน ได้รายงานผล
การเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “หน่วยค า “เลย”ในภาษาไทยและค าเทียบเคียงในภาษาเยอรมัน: 
การศึกษาภาษาศาสตร์เปรียบต่าง ๆ” ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา  ได้จัดท าก าหนดการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักศึกษาคณะ        
อักษรศาสตร์  ชั้นปีที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  แจ้งผลการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่      
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี เพ่ือขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นั้น คณะฯ ได้ด าเนินการแล้วแต่ได้รับการประสานงานจากกองทรัพยากรมนุษย์ว่าคณะ
โบราณคดีได้เสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา 
รักษมณี แล้วในปี ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ผลการพิจารณาการขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษา 
   หลักสูตรปกติ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษาแจ้งว่า นางสาววรินยุพา สุขุมวานิชกุล รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๓๔๕ 
ประสงค์ขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลัย  Qingdao University  กับรายวิชาของหลักสูตร  
อักษรศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๙  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทียบโอนหน่วยกิตจากรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
Qingdao University ของนางสาวรินยุพา สุขุมวานิชกุล รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๓๔๕ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การต่อสัญญาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนายสุทธิชัย รัตนพิบูลย์ 
 
สรุปเรื่อง นายสุทธิชัย รัตนพิบูลย์ คู่สัญญากับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการใช้พ้ืนที่จัด
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสัญญาฯ ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ในการนี้ นายสุทธิชัย 
รัตนพิบูลย์ ประสงค์ขอต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มกับนายสุทธิชัย รัตนพิบูลย์ ได้มีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ 
มกราคม ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
   จากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นางสาวตวงรัตน์          
วารีจันทเขต  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๑๒๗  เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีสปอร์ตรายการ 
Female Esports League Mobile ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวตวงรัตน์ 
วารีจันทเขต  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๑๒๗ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  (สี่พันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา 
โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นางสาววรดา ตุ้มชี 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๓๒๐ เนื่องจากได้รับรางวัลที่ ๓ ในการแข่งขันคอนเทนต์วีดิโอภาษาเกาหลี The 18th 
Korean UCC Festival for Foreigners จัดโดย Korean University เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาววรดา ตุ้มชี 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๓๒๐ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษร
ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้
เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน 
   ชั่วคราวเพื่อจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมันประสงค์ขอกรอบอัตราว่าง  ต าแหน่งเลขที่ ๑-๔-๗-๓๘๓  จากคณะ  
อักษรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราว่าง ต าแหน่งเลขที่ ๑-๔-๗-๓๘๓ 
ให้แก่ภาควิชาภาษเยอรมันเพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศได้
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี ๑ 
 
สรุปเรื่อง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่         
๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้  
 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ Who Can Replace a man? ทัศนคต ิ
ของนักศึกษาอักษรศาสตร์ต่อบทบาท 
ของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี 
                     สวัสดี 
อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ์ 

๒๕,๒๐๐ ๑ ป ี

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๒๕,๒๐๐ บาท  
(สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถว้น) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการวิจัย เรื่อง “Who Can Replace a man?  
ทัศนคติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ต่อบทบาทของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในศตวรรษที่  ๒๑” โดยมี
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์พิจารณาในประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ไม่ได้ระบุกลุ่มนักศึกษาที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งอาจหมายถึงการสุ่มตัวอย่างของนักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์       
ทั้งคณะ  จึงไม่สอดคล้องกับขอบเขตการวิจัยที่ระบุว่ามีการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาวิชาเอก - โทภาษาอังกฤษชั้นปี
ที่ ๓ และ ๔ ที่ลงทะเบียนในรายวิชา ๔๑๒ ๒๖๘  Selected Short Stories  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  จ านวน  ๓๐  คน  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานภายใน 
คณะอักษรศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้ด าเนินการรวบรวม  (ร่าง)  แผนปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์  จ านวน  ๑๒  หน่วยงาน  ได้แก่ 

๑. ภาควิชาภาษาไทย 
๒. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
๓. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
๔. ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
๕. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
๖. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
๗. ภาควิชานาฏยสังคีต 
๘. ภาควิชาปรัชญา 
๙. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
๑๐. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
๑๑. ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๑๒. หลักสูตรสาขาวิชาเอเชียศึกษา 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๒ หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การขอก าหนดระดับช านาญการ ต าแหน่งหัวหน้างาน ของนายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
 
สรุปเรื่อง นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ช านาญการ กรณีต าแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ดังนี้ 
   ๑.  แบบ ก.พ.ต. ๐๓     จ านวน   ๖   ชุด 
   ๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานก่อนยื่นขอก าหนดต าแหน่งฯ   จ านวน   ๖    ชุด  
           ๒.๑ รอบระยะเวลาการประเมิน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
       ๒.๒ รอบระยะเวลาการประเมิน  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับช านาญการ  กรณีต าแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ตามที่เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบการรับรองคุณสมบัติ และเอกสาร
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับช านาญการ ดังกล่าว และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะ แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 
สรุปเรื่อง เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจ าในคณะ แทนต าแหน่งที่ว่าง เสนอขั้นตอนการด าเนินการและก าหนดระยะเวลาการด าเนินการสรรหา
กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะ แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๓ 
ต าแหน่ง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบขั้นตอนการด าเนินการและก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการสรรหากรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าในคณะ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
จ านวน ๓ ต าแหน่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ การแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ 
   ประเมินผลการสอน (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙.๑ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙.๒ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเอกสารสรุปข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนของรายวิชาพ้ืนฐานอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ในส่วนของรายวิชาพ้ืนฐานอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๓ หน่วยกิต โดยมีรายวิชา ดังนี้ 
 

รายวิชา อารยธรรม      ๒(๒-๐-๔)  หน่วยกิต  
  รายวิชา ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์    ๒(๒-๐-๔)  หน่วยกิต 

รายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ    ๒(๒-๐-๔)  หน่วยกิต 
รายวิชา การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)  หน่วยกิต 
รายวิชา การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)  หน่วยกิต 
รายวิชา ภาษาไทย (ส าหรับคณะอักษรศาสตร์)  ๓(๓-๐-๖)  หน่วยกิต 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การพิจารณาข้อมูลศิษย์เก่าที่ท างานด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
สรุปเรื่อง เพ่ือให้การพัฒนาทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์มีประสิทธิผลมากขึ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ 
คัดเลือกศิษย์เก่าท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ทาบทามเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ทาบทาม นางสาวพัชรี โคสนาม นางสาวอุมาพร พึ่ง
ดอกไม้ และนางสาวกาญจนา คล่องอนันต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  (ร่าง) สมรรถนะหลัก พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์จะจัดท ารายงานโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นั้น ประธานฯ ได้เสนอ (ร่าง) สมรรถนะหลัก พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของ
คณะอักษรศาสตร์  เพ่ือให้แต่ละภาควิชาน าไปใช้ประชุมหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
และค่านิยม ของคณะอักษรศาสตร์ และขอนัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์เพ่ือพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการค้นคว้าอิสระของ 
   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยขอให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะอักษรศาสตร์จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๒ 

 
เสนอรายละเอียดการก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ

ค้นคว้าอิสระของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน ๕ หลักสูตร  
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
        นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


