ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้อง ๕๐๒ อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนั ตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
ผู้แทนสายสนับสนุน

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

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
รองศาสตราจารย์วนั ชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์อันนา คือเบล
อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล

ผู้ไม่มาประชุม
๑ อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจาคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๒

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๓

อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ
ชื่อ - สกุล
เรื่อง
ที่
1 ผศ.กนก รุ่งกีรติกุล รายวิชา JP 621 ภาษาญี่ปุ่นกับ
สังคม
รายวิชา FRC324 French Public
2 อ.ดร.รัชฎาพร
ฤทธิจันทร์
Speaking
3 อ.ดร.สมปรารถนา รายวิชา 364 210 English for
รัตนกุล
Designer II โดยบรรยายเรื่อง
"Presentation : Portfolios and
Etiquettes in Oral Presentation
Abstract Writing for Art
Students"

ผู้เชิญ

ระยะเวลำ

สถำนที่

คณะศิลปศาสตร์
14 ส.ค.คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ต.ค.63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
10- ส.ค.ออนไลน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 ก.ย.63
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 และ 20
ต.ค.63

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ชื่อคณะกรรมกำร
ที่
1 ผศ.ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "ภาพนักรบฝ่ายโชกุนโยะริ
โตะโมะและความเชื่อที่มีอทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์นาย-บ่าว
ในนิยายสงครามยุคกลางของญี่ปุ่น"
2 ศ.ดร.กรกช
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อัตตวิริยะนุภาพ
สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง "ศึกษาเจตคติของ
สตรีล้านนาต่อจารีตการห้ามสตรีเข้าพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ :
กรณีศึกษาชุมชนวัวลาย ตาบลหายยา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่"
4 อ.ดร.นันทวัลย์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "6 ตุลาคม 2519
สุนทรภาระสถิตย์
ในนวนิยายไทย หลังเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2553"
5 ผศ.ดร.วีรวัฒน์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "กวีนิพนธ์โศกาลัย
อินทรพร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : แนวคิด
และกลวิธีการสร้างวรรณศิลป์"
6 รศ.สุวัฒนา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "คาศัพท์เกี่ยวกับการ
เลี่ยมประวัติ
ประกอบอาหารในภาษาไทใหญ่ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน"

หน่วยงำนที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติงำน
20 ส.ค.63

คณะมนุษยศาสตร์
23 ส.ค.63
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะศิลปศาสตร์
28 ส.ค.63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
28 ส.ค.63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
20 ส.ค.63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
28 ส.ค.63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๔

วิทยากร
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม
2 รศ.ดร.วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ

เรื่อง

ผู้เชิญ

วิทยากรโครงการ "Mentoring
and Tutoring : เพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการสาหรับอาจารย์
ที่มีทุนวิจัย"
การปกครองและการค้าในสมัย
อยุธยา และ การเปลีย่ นแปลง
โลกทัศน์ของผู้นาในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลำ

สถำนที่

13-14 และ สถาบันวิจัยและพัฒนา
24 ส.ค.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และ
23 ส.ค.63 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ประชุม สัมมนา อบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.กรกช
อัตตวิริยะนุภาพ
2 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

เรื่อง

ผู้จัด

ประชุมเพื่อเปิดโครงการ
TCI-TSRI-Scopus
Collaboration Project
Phase 1
3 ผศ.นิธิวดี สวัสดี
กลยุทธ์การเลือกวารสารเพือ่
ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
4 ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ - ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนและรับเกียรติบัตร
- ประชุมคณะกรรมการรางวัล
พานแว่นฟ้า ครั้งที่ 5/2563

ระยะเวลำ

ค่ำใช้
จ่ำย

สถำนที่

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 20 ส.ค.63 โรงแรมแอมบาสเดอร์

ไม่เบิก

กรุงเทพฯ

สานักงานบริหารการวิจัย 17 ส.ค.63 ผ่านระบบออนไลน์
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

โรงเรียนศึกษานารี

20 ส.ค.63 โรงเรียนศึกษานารี

ไม่เบิก

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

18 ส.ค.63 สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลำ
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด
ภูมิโคกรักษ์

ลักษณะงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการเลือก
แบบทดสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1/2563
รายวิชามนุษย์และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนที่ปฏิบัติ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระยะเวลำ

สถำนที่

15-16 ส.ค.63 ออนไลน์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

หน้า ๕

การเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะฯ จะกาหนดให้
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ดาเนินการเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ ภายในวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ มีกาหนดการดังนี้
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ภาควิชาภาษาอังกฤษส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิชาโทภาษาอังกฤษ เพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนเปิดระบบ
วันที่ ๑๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะฯ เปิดระบบวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ เลือกสาขาวิชาเอก-โท ทางเว็บไซต์ของคณะฯ
ปิดระบบวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความจานงเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท
ให้ภาควิชา เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ภาควิชา ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท
ให้งานบริการการศึกษา ภายในเวลา ๙.๐๐ น. เพื่อทาการตรวจสอบ
และประมวลผล - สรุปรายชื่อนักศึกษาตามวิชาเอกและวิชาโท
วันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ส่งเอกสารให้กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อทาการบันทึกข้อมูลการเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท
ในฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาเพื่อทาการลงทะเบียนต่อไป
วันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
www.reg.su.ac.th
ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าภาควิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ของภาควิชาทราบด้วย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
(ไม่มี)

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดาเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

หน้า ๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จาก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๓ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่างานบริการการศึกษา ได้สรุปเกณฑ์การคัดเลือกและ
จ านวนรั บ ในการเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ ปีก ารศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ ตามที่
ภาควิชาได้พิจารณาและเสนอข้อมูลมายังคณะฯ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกและจานวนรับในการเข้าศึกษาต่อใน
คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การขอรับทุนสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จานวน ๒ เรื่อง
สรุปเรื่อง
ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
รายละเอียด
1. บทความวิจัย เรื่อง การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินค่าปรับแก้การสะท้อน
พลังงานดินที่เหมาะสมสาหรับดรรชนีพืชพรรณ Soil-Adjusted
Vegetation Index (SAVI) ในพื้นที่ปลูกอ้อย
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 6 (The 6th TECHCON 2020)
"วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชาติ" วันที่ 31 ก.ค. 2563: 1-9.
ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
2. บทความวิจัย เรื่อง บทบาทของความเชื่อเรื่องผีต่อสังคมอีสาน: กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี
เผยแพร่ใน วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(ม.ค.-มิ.ย.2563): 221-236.
ผู้ขอรับทุน รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หน้า ๗

หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
ข้อ (ข) 6) (ระดับชาติ)/
2,000 บาท

ข้อ (ข) 4), (ก) 5 (ฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 2, สัดส่วนร้อยละ 50)/
2,000 บาท
4,000.00 บำท
(สี่พันบำทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็ นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จานวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสาหรับ
ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
ทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษา
และประสงค์ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น ค่ าลงทะเบี ย นเรีย น ประจ าภาคการศึ ก ษาต้น ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๓ เป็ น เงิน
๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
เมื่อวัน ที่ ๓ กัน ยายน ๒๕๖๑ โดยอนุ มัติค่าลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน
๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา
สรุปเรื่อง
ตามที่ อาจารย์ จิ ร าวรรณ เกี ย รติ โพธา ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ล าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาเอก สาขา
Didactique et Linguistique (การสอนและภาษาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัย Grenoble Alpes ประเทศฝรั่งเศส มี
กาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยทุนจากสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศไทยและทุนส่วนตัวนั้น อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
จากคณะฯ เพื่อเป็นค่าครองชีพ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าครองชีพรายเดือนให้แก่ อาจารย์จิราวรรณ
เกียรติโพธา สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด/แข่งขัน
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จานวน ๒ รายการ ดังนี้
ลาดับ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
๑ นายเมธาวี ก้านแก้ว
รหัสประจาตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑
๒

รางวัล
รางวัลชมเชยการประกวดบทร้อยกรอง
“ชาติ ชีวิต โควิด๑๙” จาก สมาคม
เทพศรีกวีศรีศิลป์
นส.น้าทิพย์ หอมจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากโครงการ
รหัสประจาตัว ๖๓๐๕๑๐๐๒๘
ประกวดคาขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๖๓ (ระดับอุดมศึกษา) จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รวมทั้งสิ้น

เงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท
(สองพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมฯ ได้พิจ ารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบให้อนุมัติเงินรางวัล สนับสนุนให้ แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทั้ง ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

หน้า ๙

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการ
ในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
คณะฯ ได้จัดทา “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ใช้และอัตรา
ค่าบริการในการใช้ห้ องบรรยาย ห้ องปฏิบัติการ และห้ องประชุมในส่ วนของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศิล ปากร พ.ศ. ...”เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ ประกาศมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร เรื่อง หลั กเกณฑ์ ก ารให้ ใช้แ ละอั ต รา
ค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ใช้และอัตราค่าบริก ารในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองกฎหมายต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน

สรุปเรื่อง
ตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนดให้ต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของคณบดี โดยให้ประเมินการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร์ และ การปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ตามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (แบบ ปส.๔)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาประเมินการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

