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ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๖ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 

๑๐ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๔ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๕ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๖ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๗ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ ลนุ เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระที่  ๔.๘  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ     
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  

นิโครธานนท์ 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  นิโครธานนท์  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส  ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑  และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  นิโครธานนท์  ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการจึงมีมติอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  นิโครธานนท์  ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ชฎาพร  จันทร์ประเสริฐ  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐ นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑  และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ชฎาพร  จันทร์ประเสริฐ  ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
จึงมีมติอนุมัติให้อาจารย์ชฎาพร  จันทร์ประเสริฐ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่
วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ครั้งที่ ๒) ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

(ขอถอนเรื่อง)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ รายงานผลการด าเนินการสอบ  ประจ าภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบ  คณะอักษรศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษาต้น             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่าง
วันที่ ๓ – ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ผลปรากฏว่า การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีการทุจริต มี
ข้อขัดข้องเพียงเล็กน้อย คณะกรรมการด าเนินการสอบ ผู้ควบคุมการสอน และผู้เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหา
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินงานสอบประจ าภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสนอผลงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
จ านวน ๓ ราย ได้แก่ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
คณะฯ คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒. อาจารย์จันทิรา  เกิดค า 
คณะฯ คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๗,๘๓๒.๗๔ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบ
สองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 

๓. อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ 
คณะฯ คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๗,๘๓๒.๗๔ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบ
สองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
 

  ทั้งนี้  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ก าหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๗ ไปพลางก่อนจนกว่า
ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจะแล้วเสร็จ 
  บัดนี้ คณะฯ ได้จัดท าประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และแสดงผลงาน
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงขอให้เปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศของบุคลากรทั้ง ๓ ราย ดังกล่าว จาก งบประมาณเงินรายได้ 
เป็น เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๖๖๕.๔๘ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อย
หกสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศของบุคลากรทั้ง ๓ ราย ดังกล่าว จาก งบประมาณเงินรายได้ เป็น เงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๖๖๕.๔๘ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบ
แปดสตางค์)  ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ  โดยให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๕ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๔ ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์แก่ 
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  รวม ๒๐ เรื่อง 

 

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  จ านวน  ๒๐  เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 

1. บทความวิจัย เรื่อง ประตูสู่อุษาคเนย์: มุมมองใหม่ต่อการศกึษาประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561): 10-50.  
 ผู้ขอรับทุน   รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรณุหะ 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

2.  บทความวิจัย เรื่อง การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรสีมยัรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 6 
 เผยแพร่ใน วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 43 (ส.ค.2561-ก.ค.2562) ): 47-72. 
    ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 

ข้อ ข 4) / 
4,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) 

3. บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรยีนรู้แบบน าตนเอง   
       และความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 1  
 เผยแพร่ใน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีท่ี 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561): 116-131. 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

4. บทความปริทัศน์ เรื่อง ปรัชญาเทวนิยมอินเดีย: เส้นทางและปรากฏการณ์ในสังคมไทย   
    เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
   และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.61): 1582-1598.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง  

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)  

5. บทความวิจัย เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 
 เผยแพร่ใน วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2561: 16 - 29  
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจติร 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)  

6. บทความวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดอารมณ์ขันสะท้อนสงัคมจีนในศตวรรษที่ 20 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ส.ค.-ธ.ค.2561) : 49-73.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)  

7. บทความปริทัศน์ เรื่อง พัฒนาการของวิกตรรถกรยิาและหน่วยสร้างวิกตรรถกริยา "是" ในภาษาจนี 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับท่ี 2 (ส.ค.-ธ.ค.2561) : 149-176.
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร.สริิวรรณ แซ่โง้ว 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)  

8. บทความวิจัย เรื่อง การกลายเป็นค าไวยากรณ์ของ 個 e5 ในภาษาฮกเกี้ยนไต้หวัน 
 เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
       และศิลปะ, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2561):: 115-140.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร.สิริวรรณ แซ่โงว้ 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๖ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
9. บทความวิจัย เรื่อง มโนทัศนอ์ิสรเสรีและความเสมอภาคในสือ่ทัศนศิลป์: กรณีศกึษาเนือ้หาและพ้ืนที่จัด 
   แสดงผลงานสื่อทศันศิลป์ในประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 
 เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
   และศิลปะ, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2561): 2300-2313.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ปวริส มินา 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1)  

10. บทความปริทศัน์ เรื่อง สัญญะและความหมายในแบบเรียนดนตรีวิทยา ของพระอภัยพลรบ 
   เผยแพร่ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 มิถุนายน 2561: 719-731 .  
      ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ ์  

ข้อ ข 5) /  
2,000 บาท 

(ระดับชาติ) 

11. บทความปริทัศน์ เรื่อง ถ้อยค าบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน 
   เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย "วิวิธวิจัยภาษาไทย" ครั้งที่ 1  
   ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 2 มิ.ย. 2561.   
  ผู้ขอรับทุน  รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (ผู้ร่วมเขียน) 

ข้อ 4.1.3 (5) /4.1.5 
1,000 บาท 

(ระดับชาติ) 

12. บทความปริทัศน์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปรด้านรูปศัพทใ์นภาษาผู้ไทกระป๋อง  
   ประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   เผยแพร่ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย "วิวิธวิจัยภาษาไทย" ครั้งที่ 1  
    ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 2 มิ.ย. 2561.  
   ผู้ขอรับทุน  รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (ผู้ร่วมเขียน) 

ข้อ ข 3) และ ข 5) 
สัดส่วนร้อยละ 50/ 

1,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

13. บทความปริทัศน์ เรื่อง พระพิฆเนศวร์กับสงัคมไทย: บทบาทและความเปลี่ยนแปลง 
   เผยแพร่ใน   International Conference Commemorating the 60th Anniversary of Korea - 
         Thailand Diplomatic Relations. Hankuk University of Foreign Studies.  
     October 5-6, 2018: 183-196.  
   ผู้ขอรับทุน   อาจารย์คมกฤช อุย่เต็กเคง่ 

ข้อ ข 4) /  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

14. บทความปริทัศน์ เรื่อง ความคิดเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย: บทวิพากษ์ทางปรัชญา 
   เผยแพร่ใน  International Conference Commemorating the 60th Anniversary of Korea - 
        Thailand Diplomatic Relations. Hankuk University of Foreign Studies.  
    October 5-6, 2018:175-181. 
   ผู้ขอรับทุน  อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ 

ข้อ ข 4) /  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

15. บทความปริทัศน์ เรื่อง ข้อถกเถียงเรื่องความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับคุณค่า 
   เผยแพร่ใน   การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 "วิจัยและ 
     นวัตกรรมเพื่อสังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
          18-19 ต.ค. 2561. 
   ผู้ขอรับทุน  อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ 

ข้อ ข 5) /  
2,000 บาท 

(ระดับชาติ) 

16. บทความปริทัศน์ เรื่อง The Research on Current Situation of Korean Language  
   Evaluation in Thai University 
   เผยแพร่ใน  The 8th KoSASA International Conference Korean Studies for Southeast Asia  
         Asean for Korea, ASEAN Studies Center Chulalongkorn University.  

ข้อ ข 4) /  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๗ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
     September 26-28, 2018.  
   ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน ์

17. บทความปริทัศน์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และการสือ่ความหมายของวิกตรรถกริยา 
   个[kai55] ในภาษาแต้จ๋ิว 
   เผยแพร่ใน   การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 มิถุนายน 2561: 524-534 .  
   ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.สิริวรรณ แซ่โงว้ 

ข้อ ข 5) /  
2,000 บาท 

(ระดับชาติ) 

18. ผลงานสร้างสรรคป์ระเภทภาพถ่าย ชื่อ “บ้านเก่า” 
      เผยแพร่ใน   การประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ต โฟโตคอนเทสต์ ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
     กรุงเทพมหานคร วนัที่ 7-19 ส.ค. 2561  
   ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล 

ข้อ ข 6)(4) /  
4,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

19.  ผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่าย ชื่อ “เก่า-ใหม”่ 
      เผยแพร่ใน   การประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ต โฟโตคอนเทสต์ ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
     กรุงเทพมหานคร วันที่ 7-19 ส.ค. 2561  
   ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล 

ข้อ ข 6)(4) /  
4,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

20. บทความวิจัย เรื่อง Industrial Location Patterns Based on Foreign Direct Investment in  
         Thailand after Trade Liberalization 
    เผยแพร่ใน   Humanities, Arts and Social Sciences Studies Vol.18 (2): 511-534. 
    ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภเิศก  ปั้นสุวรรณ 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
83,000 บาท 

(แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  จ านวน  ๒๐  เรื่อง  ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  

ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๓,๐๐๐ บาท  (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ภาควิชาภาษาเยอรมัน  ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  ๔๑๔ ๑๐๑-๕๙   
   ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  ๔๑๔ ๑๐๑-๕๙ ภาษา 
เยอรมันเบื้องต้น ๑  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของนางสาวจินตนา  แซ่แต้  รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๑๐๖๗๘  จากค่าระดับคะแนน  F  เป็น D  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับคะแนน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๘ 

 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  
๔๑๔ ๑๐๑-๕๙ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ๑  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของนางสาวจินตนา  แซ่แต้  
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๖๗๘  จากค่าระดับคะแนน  F  เป็น D  ต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๔-๕๔  
   การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๔-๕๔  
การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของนางสาวแพรววนิต  ศรีดี      
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๖๑๕ จากค่าระดับคะแนน D  เป็น D+  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึก       
ค่าระดับคะแนน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  
๔๕๐ ๒๔๔-๕๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของ 
นางสาวแพรววนิต  ศรีดี  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๖๑๕ จากค่าระดับคะแนน D  เป็น D+ ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปิดรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ ์
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอเปิดรายวิชา  ๐๘๒  ๑๐๙  ดนตรีวิจักษ์  ในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จ านวน ๓๐๔ คน  โดย
จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ เวลา ๑๖.๔๐ – ๑๙.๒๐ น. และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว เป็น
อาจารย์ผู้สอน  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์  ในภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และ 

วิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
เพื่อจัดท าวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา 
ค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ือจัดท าวารสาร
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๙ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ให้แก้ ไข  (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ เพ่ือจัดท าวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ข้อ ๓ ก าหนด อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ
เบิกจากกองทุน  ดังนี้  ๓.๑  หมวดค่าตอบแทน  ข้อ (๓) 

จากเดิม     (๓)  ค่าตอบแทนส าหรับกองบรรณาธิการภายในที่ด าเนินงานวารสารอัตราคนละ  
๑,๐๐๐ บาท ต่อป ี

เป็น     (๓)  ค่าตอบแทนบรรณาธิการที่ด าเนินงานวารสารฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

(วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 

         ในชีวิตประจ าวัน  และรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน  และรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไปให้แก่นักศึกษา ๒ ราย ดังต่อไปนี้ 
 

รายวิชา ๐๘๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   
 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่ 
๑ ๐๕๖๑๐๘๖๖ นางสาวพชรภัฏฐ์  รักสัตย์มั่น C C+ 

 
รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไป 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่ 
๑ ๐๕๖๐๐๐๘๖ นางสาวญาณิศา  แช่มช้อย B A 

 
  ทั้งนี้  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  ๐๘๑ ๑๐๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  และรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไป  ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักศึกษาจ านวน  ๒ ราย  ตามรายละเอียดที่เสนอ ต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ ภาควิชาภูมิศาสตร์  ขอเปิดรายวิชา ๔๑๖ ๒๐๓-๕๔  ภูมิอากาศวิทยา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงคข์อเปิดรายวิชา  ๔๑๖ ๒๐๓-๕๔ ภูมอิากาศวิทยา  ให้กับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชานี้  ลักษณะของรายวิชาเป็นรายวิชาบังคับเอก เลือกโท และเลือกเสรี 
โดยมีอาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์  เป็นอาจารย์ผู้สอน  ในวันพุธ  เวลา ๑๖.๔๐ – ๑๙.๒๐ น. 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒   หน้า  ๑๐ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๔๑๖ ๒๐๓-๕๔ ภูมิอากาศวิทยา  ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ  ทั้งนี้  ผู้สอนไม่รับค่าสอนเกินเกณฑ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๒๕-๕๙  

         การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  ๔๕๐ ๒๒๕-๕๙        
การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๑  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวจารุพร  โอภาสรัตน์ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๖๖๖ จากค่าระดับคะแนน D  เป็น C+  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  
๔๕๐ ๒๒๕-๕๙  การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๑  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของ 
นางสาวจารุพร  โอภาสรัตน์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๖๖๖  จากค่าระดับคะแนน D  เป็น C+  ต่อไปได้ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๕๐ น. 

   นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


