ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑ คณะอักษรศาสตร์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
ผู้แทนสายสนับสนุน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ภาณุพนั ธ์ จันทร์เฟื่อง
อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยูค่ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑
๒
๓
๔

อาจารย์ ดร.ปวริส มินา
อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์
นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์
นางสาววรรณา วงษ์ธง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะอั ก ษรศาสตร์ ครั้ งที่
๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวัน จันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่
๔.๔.๑ รายชื่อนักศึกษาที่ภาควิชาเสนอเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น ดังนี้
จาก “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น
ให้ แก่นั กศึกษาชั้น ปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๔๗ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ เนื่องจากเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับประกาศที่ได้ออกไปในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และให้มีการพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ทุนใหม่ในครั้งถัดไป อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาตยา อยู่คง เห็นควรให้การพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น ตั้งแต่
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ทันที”
เป็น “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น
ให้ แก่นั กศึกษาชั้น ปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๔๗ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ เนื่องจากเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับประกาศที่ได้ออกไปในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และให้มีการพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ทุนใหม่ในครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง เสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้ทุน
ส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔
ทันที และประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีความเห็นอย่างไร ซึ่งที่ประชุมฯ โดยเสียงข้างมากเห็นควรให้ใช้
ตามหลักเกณฑ์เดิม และผู้เห็นควรให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้ทุน ส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียน
เด่น ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ทันที ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาตยา อยู่คง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์”

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

หน้า ๓

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒.๒

แนวทางการลดค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ในสถานการณ์ COVID-19

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบแนวทางการลดค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑. การลดตามลาดับขั้น
ค่าเทอมที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ลดค่าเทอมร้อยละ ๕๐
ค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดค่าเทอมเพิ่มร้อยละ ๓๐
ค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท
ลดค่าเทอมเพิ่มร้อยละ ๑๐
๒. ลดค่าเทอมแก่นักศึกษาชาวไทยทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น ที่ลงทะเบียนเรียนภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะได้มี
ประกาศและแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

การจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประเภทสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
คณะฯ ได้มีป ระกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) ประเภทสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นออนไลน์ ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ทุนสาหรับ จัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จานวน ๔๐ ทุน
ประกาศฉบับนี้มีที่มาจากการสารวจความต้องการของนักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ และการ
สารวจราคาของอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนออนไลน์ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นมีราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะฯ มิได้ให้นักศึกษาขอยืมอุปกรณ์สาหรับ
เรียนออนไลน์ เนื่องจาก การให้ยืมอุปกรณ์ นักศึกษาจะไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์จะมีการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๔

เสื่อมสภาพกระทั่งผ่านไปประมาณ ๑ ปี จะเริ่มมีสถานะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจทาให้คณะฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บารุงรักษาจานวนมาก ดังนั้น การให้ ความช่วยเหลื อในลักษณะของทุนการศึกษาจึงมีความรวดเร็วแ ละทาให้
นักศึกษาสามารถเลือกอุปกรณ์สาหรับการเรียนออนไลน์ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๑) และประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
สรุปเรื่อง
กองบริห ารงานวิช าการได้ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด และสมควรสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ
ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑ จานวน ๒๔ ราย
ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จานวน ๗ ราย
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๓๑ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจาภาคการศึ กษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑ จานวน ๒๔ ราย และประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้ง
ที่ ๒ จานวน ๗ ราย รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๑ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับแผนการศึกษาวิชาโทภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีใน
ภาคต้น ชั้นปีที่ ๓ ดังนี้
๑. ภาษาจีน ปรับจากวิชาเลือก ๓ หน่วยกิตเป็น รายวิชา ๔๔๑ ๒๐๗ การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น
๒. ภาษาญี่ปุ่น ปรับจากวิชาเลือก ๓ หน่วยกิต เป็น รายวิชา ๔๔๒ ๒๐๗ การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๓. ภาษาเกาหลี ปรับจากวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต เป็น รายวิชา ๔๔๓ ๒๐๗ การเขียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
และวิชาเลือก ๓ หน่วยกิต
(เดิม)
(ใหม่)
รหัสวิชา

๔๔๑ ๒๑๑
๔๔๒ ๒๑๑

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อรายวิชา
วิชาโทภาษาจีน
บทความคัดสรรวัฒนธรรมจีน
วิชาเลือก
วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วิชาเลือก
วิชาโทภาษาเกาหลี
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)

รหัสวิชา

๓(๓-๐-๖)
๓

๔๔๑ ๒๐๗
๔๔๑ ๒๑๑

๓(๓-๐-๖)
๓

๔๔๒ ๒๐๗
๔๔๒ ๒๑๑

๖
๖

๔๔๓ ๒๐๗

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อรายวิชา
วิชาโทภาษาจีน
การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น
บทความคัดสรรวัฒนธรรมจีน
วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วิชาโทภาษาเกาหลี
การเขียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
วิชาเลือก
รวมจานวน

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓
๖

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับแผนการศึกษาวิชาโทภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีใน
ภาคต้น ชั้นปีที่ ๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์*
๒. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
๓. อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง*
๔. อาจารย์ Nolwenn Lacoume (โนลเวนน์ ลากูม)
๕. อาจารย์ณิชา แย้มละม้าย
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน้า ๖

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์*
๒. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล*
๓. อาจารย์ Florian de Sousa Ferreira
๔. อาจารย์ Victoria Gasso Gelly
๕. อาจารย์ณิชา แย้มละม้าย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการแก้ ไขปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดาเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอให้ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ๔๑๐ ๑๐๕ การอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารช้าเป็นกรณีพิเศษ จานวน ๖ คน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑๗
๑. นายณัฐสิทธิ์ กุลกรินีธรรม
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๘๔
เนื่องจากมีการสื่อสารผิดพลาดกับอาจารย์ผู้สอน
กลุ่มที่ ๑๘
๑. นายสมพร โพธิ์สานันทา
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๗๕
เนื่องจากนักศึกษาประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถชาระค่าลงทะเบียนเรียนได้ภายใน
เวลาที่กาหนด ทาให้ถูกลบชื่อออกและไม่สามารถลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชานี้ได้ เนื่องจากกลุ่มที่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้มีนักศึกษาลงทะเบียนเต็มจานวนรับแล้ว
๒. นางสาวบุษบา คานู
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๒
๓. นางสาวรังศิริ เย็นวอน
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๙
๔. นางสาวลักษมณ บุญประเสริฐ
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๔๑
๕. นางสาวเสาวนีย์ จันทวงษ์
รหัสประจาตัว ๖๒๐๕๑๐๘๔๗
เนื่องจากมีการสื่อสารผิดพลาดกับอาจารย์ผู้สอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
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มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ๖ คน ลงทะเบี ย นรายวิช า
๔๑๐ ๑๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช้าเป็น
กรณีพิเศษ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ ทราบว่ า นั ก ศึ ก ษาโครงการ ๗+๑ สาขาวิ ช า
ภาษาญี่ ปุ่ น จ านวน ๕ คน อยู่ ร ะหว่ างการเรีย นออนไลน์ กั บ Tokyo Gakugei University มี ก าหนดถึ งวั น ที่
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในขณะที่ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ เข้าเรียนช้าเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ซึ่งไม่ครอบคลุ ม
ระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงประสงค์ขอขยายระยะเวลาการเข้าเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ช้าเป็น
กรณีพิเศษถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สาหรับนักศึกษาทั้ง ๕ คน ดังนี้
๑. นายเคนจิ อิโซดะ
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๗๖๖
๒. นางสาวจิดาภา เจริญมิตรภาพ
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๗๗๐
๓. นางสาวจุฑาพร เกตุอยู่
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๗๗๔
๔. นายทัตติ สินธุ์ธนาธิป
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๘๑๖
๕. นางสาวอรนิดา ทวีลาภ
รหัสประจาตัว ๐๕๖๑๐๙๔๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาการเข้าเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษถึง
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สาหรับนักศึกษาทัง้ ๕ คน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่
บุคลากร
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะอนุ กรรมการส่ ง เสริม การวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวีย นขอความ
เห็ นชอบเมื่อวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็ นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ผู้เสนอขอรับทุน
ทุนที่ได้รับ
ร้อยละ ๒๐ ของ
(บาท)
ทุนที่ได้รับ
(บาท)
๑ การศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ประเพณี วิถีชีวิตและโลกทัศน์ ใน
เทศทอง
(ร้อยละ ๒๐)
วรรณกรรมภาคตะวันตก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๐,๐๐๐
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๘

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย นวัต กรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุ ดท้ าย ของทุน อุดหนุน การวิจั ยฯ ที่ได้รับ ให้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบ ล เทศทอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร
คณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ จานวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้
รายละเอียด
ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จานวน 7 เรื่อง
1. บทความ เรื่อง ชุดความคิดที่ปรากฏในวาทกรรมเรื่องตลกในหนังสือพิมพดุสิตสมิต:
การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ
เผยแพร่ใน
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)
ผู้ขอรับทุน
อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก
2. บทความ เรื่อง Réalisation acoustique des groupes consonantiques en position
finale dans les mots français chez des apprenants thaïs
เผยแพร่ใน
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ปี 43 ฉบับที่ 140 (ก.ค-ธ.ค. 2563)
ผู้ขอรับทุน
อาจารย์ณิชา แย้มละม้าย
๓. บทความ เรื่อง ดอรา บรูแดร์: วรรณกรรมแนวผสมของปาทริก โมดิอาโน
เผยแพร่ใน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (ก.ค-ธ.ค. 2563)
ผู้ขอรับทุน
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมพูพล
4. บทความ เรื่อง Refugees Welcome!? The Controversial Topic of Migration
in German Museums
เผยแพร่ใน
International Public History, Issue 3, no.1 (August 2020)
ผู้ขอรับทุน
Instructor Felix Michael Pulm
5. บทความ เรื่อง Die DDR-Darstellung im DaF-Unterricht. Eine Analyse von
landeskundlichen Lehrwerken.
เผยแพร่ใน
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค-ธ.ค. 2563)
ผู้ขอรับทุน
Instructor Felix Michael Pulm (ผู้ร่วมเขียน)
ผลงานที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ จานวน 3 เรื่อง
6. บทความ เรื่อง Atemlos mit Deutsch: Möglichkeiten zur Förderung interkultureller
Kommunikativer Kompetenz
เผยแพร่ใน
5. Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in
Südostasien vom 21-23. November 2019, Ramkhamhaeng Universität
Bangkok (บทความตีพิมพ์เมื่อเมษายน 2564)
ผู้ขอรับทุน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

หลักเกณฑ์/เงินรางวัล

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 1
6,000 บาท

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 1
6,000 บาท
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 1
6,000 บาท
ข้อ 3.2 (1) Scopus
50,000 บาท
ข้อ 3.1 (5) /
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 2
2,000 บาท

ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ
3,000 บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้า ๙

รายละเอียด
หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
7. บทความ เรื่อง Geheirne Kornmunikation in einem autonituren Regime - Eine
Analyse von DDR-Witzen
ข้อ 3.1 (5) /
เผยแพร่ใน
5. Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in
ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ
Südostasien vom 21-23. November 2019, Ramkhamhaeng Universität
1,500 บาท
Bangkok (บทความตีพิมพ์เมื่อเมษายน 2564)
ผู้ขอรับทุน
Instructor Felix Michael Pulm (ผู้ร่วมเขียน)
8. บทความ เรื่อง Kommunikation des Unfassbaren - Die Darstellung von Holocaust
im DaF-Unterricht
ข้อ 3.1 (5) /
เผยแพร่ใน
5. Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in
ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ
Südostasien vom 21-23. November 2019, Ramkhamhaeng Universität
1,500 บาท
Bangkok (บทความตีพิมพ์เมื่อเมษายน 2564)
ผู้ขอรับทุน
Instructor Felix Michael Pulm (ผู้ร่วมเขียน)
ผลงานสร้างสรรค์ จานวน ๒ ผลงาน
9. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Abstract No.1
เผยแพร่ใน ART PILGRIMATE 2021 organised by Positive Energy Art in collaboration
ข้อ 3.2 (6) ระดับ
with See Din Studio- Thailand, Rebel Art Space-Thailand & Charcoal
นานาชาติ
Foundation Bongora-India held from 25th March - 20th April 2021 at
10,000 บาท
www.positiveenergyart.in
ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
10. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Human Body Form in Modern Art Context. no.4
ข้อ 3.2 (6) ระดับ
เผยแพร่ใน THE 3rd INTERNATIONAL ARTS & DESIGNS COLLABORATE EXHIBITON 2021
จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่จัด 21 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2564
10,000 บาท
ผู้ขอรับทุน อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็ นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิช าการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๑๐ เรื่อง ดั งกล่ าว ให้ แก่บุ คลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลั กเกณฑ์ ใน
ประกาศของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับ รองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ จานวน ๑ โครงการ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้เสนอขอรับทุน

๑ การศึ ก ษาพั ฒ นาการเครื่ อ งดนตรี ไทยจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักฐานลายลักษณ์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึง ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

หน้า ๑๐

ระยะเวลา
๒ ปี

๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรม และการ
สร้ า งสรรค์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง ที่ ๔ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรจ านวน ๑ โครงการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวัต เลิศแสวงกิจ อาจารย์ประจาภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผล
การศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๖๘,๘๕๐ บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น วัต เลิ ศแสวงกิจ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๘,๘๕๐ บาท
(หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๔
(ไม่มี)

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

หน้า ๑๑

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟือ่ ง ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
สรุปเรื่อง
อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง ประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาภาษาฝรั่งเศสในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศสในวาระต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ดังนี้

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
(หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์)
๓. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส)
๔. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ รายชื่อกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการอานวยการศูนย์บริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ ง ๒ ปี ซึ่ง ครบกาหนดเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่ อให้ การดาเนิน งานของ
ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงขอเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บุ ษ บา บั ว สมบู ร ณ์ เป็ น กรรมการ (ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) ของคณะกรรมการอ านวยการศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการคณะ
อักษรศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
เป็ น กรรมการ (ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ) ของคณะกรรมการอ านวยการศู น ย์บ ริก ารวิช าการคณะอั ก ษรศ าสตร์ ได้ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

หน้า ๑๒

