
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๖ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๗ อาจารยร์ุ่งธิวา  ขลิบเงิน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สาวติรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา  รักยตุิธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารยจ์ิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย ์ สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๔ อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  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 เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ปก.321 ประวัติปรัชญา
ตะวันออก 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

11,18,25 มี.ค. 
และ 1 เม.ย.62 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 อ.นวัต  เลิศแสวงกิจ รายวิชา MTA 203 Creative 
Media 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

14 มี.ค.- 25 
เม.ย.62 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

3 ผศ.สราวุท  ตันณีกุล 01999032 ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

28 มี.ค. และ 
4,11 เม.ย.62 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
กรรมการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 รศ.ดร.กรกช  
อัตตวิริยะนุภาพ 

กรรมการสอบสารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

31 มี.ค.62 

2 
3 

อ.ดร.พิภู บุษบก 
ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ 
 

กรรมการบริหารสมาคมประวัติศาสตร์  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

สมาคมประวัติศาสตร์  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ปี 2562-2564 

4 ผศ.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย กรรมการตัดสินโครงการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ภาษาไทยสําหรับนิสิตนักศึกษาชาวต่างประเทศ หัวข้อ 
"บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาสังคมโลก" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

29 มี.ค.62 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง เสวนาวิชาการหัวข้อ "ศาสนากับ
สุขภาพจิต : ความเชื่อกับความสุข"  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 มี.ค.62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

การตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลัง
ของภาษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  30-31 
มี.ค.62 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิก 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ประชุมคณะกรรมการ Local 
Board the 6th Editor's 
Workshop 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย (TCI) 

26 มี.ค.62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

  - ประชุมพิจารณาวารสารเข้าสู่
ฐานข้อมูล Scopus ในสาขา 
Language, Linguistics, 
Communication and Media 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย (TCI) 

11 มี.ค.62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ไม่เบิก 

3 อ.ปัณณทัต  โพธิเวชกุล 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Research  
in Teaching and Learning" 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ก.พ.- 
1 มี.ค.62 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

4 
5 
6 
7 

อ.วีณา  วุฒิจํานงค์ 
อ.ดร.สิริชญา  คอนกรีต 
อ.ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
รศ.ดร.อุบล  เทศทอง 

โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง 
"ภาษาไทย ภาษาถ่ิน : วันเวลา 
ภาษา จารึก" 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 14 มี.ค.62 โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

8 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

โขน : มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมแห่งมนุษยชาต ิ

สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

21-22  
มี.ค.62 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เบิก 

9 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

การพัฒนามาตรฐาน 
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  

8 มี.ค.62 สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 2 เร่ือง 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8-29 มี.ค.62 - 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการเพื่อ
นําเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ 
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 8-14 มี.ค.62 - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

3 อ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการจัดทาํสื่อการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ MOOC 
วิชาศิลปะ  
หัวข้อ "วรรณกรรมไทย" 

กองบริหารงานวิชาการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 มี.ค.62  
เป็นต้นไป 

- 

4 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธิพงษ ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการจัดทาํสื่อการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ MOOC 
วิชาศิลปะ  
หัวข้อ "ศิลปะการแสดง" 

กองบริหารงานวิชาการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 มี.ค.62  
เป็นต้นไป 

- 

5 ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7-28 มี.ค.62 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ น้ัน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๒ และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ได้มาตรฐานที่สมควรกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจึงมี
มติอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ต้ังแต่วันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รวบรวมและจัดทําสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น  ๒๓  ครั้ง  และการประชุมวาระพิเศษ  จํานวน 
๑  ครั้ง  เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการค้นหามติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  สําหรับอ้างอิงและ
ประกอบการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑ อาจารย์วีณา  วุฒิจํานงค์  ขอรับทนุสนับสนนุการนําเสนอผลงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์วีณา วุฒิจํานงค์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอ
ผ ล ง าน ท า ง วิ ช า ก า ร  เรื่ อ ง  Interactional Functions of Other-repetition in Three Types of Thai 
Conversation  ณ  The Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิ เศษ ฮ่องกงแห่งสาธารณ รัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
เสนอผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 
 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด   เป็นเงิน   ๑๑,๔๓๐.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน     ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่นําเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน (๓๑๐ ยูโร x ๓๕.๙๘ บาท)   เป็นเงิน    ๑๑,๑๕๓.๘๐  บาท 
๕. ค่าที่พัก ๗ คืน (๓,๔๕๙.๕ บาท x ๗ คืน)   เป็นเงิน    ๒๔,๒๑๖.๕๐  บาท 
๖. ค่าเบ้ียเลี้ยง ๗ วัน (๒,๑๐๐ บาท x ๗ วัน)   เป็นเงิน    ๑๔,๗๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน         ๕๙๑.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น    ๖๕,๐๙๑.๓๐  บาท 

                                                                            (หกหมื่นห้าพันเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานท่ีจะไปนําเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์วีณา วุฒิจํานงค์ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ของ
คณะฯ เป็นเงิน ๔๕,๐๙๑.๓๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ อาจารย์สนุทร ี  โชติดิลก  ขอรับทุนสนบัสนุนการนาํเสนอผลงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์สุนทรี  โชติดิลก อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง The spell of songs for the V-Star training program of Dhammakaya Temple 
ณ Adam Mickiewicz University ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และประสงค์จะ
ขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 
 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด   เป็นเงิน    ๖๐,๖๔๕.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน      ๓,๕๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่นําเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน (๒๕๐ ยูโร x ๓๖.๕๐ บาท)   เป็นเงิน      ๙,๑๒๕.๐๐  บาท 
๕. ค่าที่พัก ๕ คืน (๔,๖๓๗ บาท x ๕ คืน)    เป็นเงิน    ๒๓,๑๘๕.๐๐  บาท 
๖. ค่าเบ้ียเลี้ยง ๕ วัน (๒,๑๐๐ บาท x ๕ วัน)   เป็นเงิน    ๑๐,๕๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน         ๙๕๙.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น           ๑๐๙,๔๑๔.๐๐  บาท 

                                                                                      (หน่ึงแสนเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานท่ีจะไปนําเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์สุนทรี  โชติดิลก จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ของ
คณะฯ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓ การรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยโอซากา 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยโอซากาประสงค์จะส่งนักศึกษามาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา จํานวน ๒ คน 
ดังน้ี 

๑. Miss Kiriko Shimizu (คิริโกะ ชิมิสุ) 
๒. Miss Natsumi Horii (นาสึมิ โฮริอิ) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยโอซากา ตาม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จํานวน ๒ คน มาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของ
นักศึกษาทั้ง ๒ คน ดังกล่าว และให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งน้ี ให้คณะฯ ดําเนินการขอหอพักให้แก่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง ๒ คน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อกองกิจการนักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๕ เรื่อง  
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๕ เรื่อง ดังน้ี 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความวิจัย เร่ือง Local Context-Based English Lessons: Forging Northern Thai knowledge, 
   Fostering English Vocabulary 
 เผยแพร่ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies – 
   Vol 24 (2): 127 – 142. 
 ผู้ขอรับทุน   ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม (ผู้เขียนหลัก) 

ข้อ (ข) 1)  
50,000 บาท 

(ฐานข้อมูล Scopus) 

2. บทความวิจัย เร่ือง EFL LEARNERS’ AND TEACHERS’ POSITIVE ATTITUDES TOWARDS LOCAL 
   COMMUNITY BASED INSTRUCTION 
 เผยแพร่ใน Indonesian Journal of Applied Linguistics, Vol. 7 No. 3, January 2018: 504-514 
 ผู้ขอรับทุน   ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม (ผู้เขียนหลัก) 

ข้อ (ข) 1)  
50,000 บาท 

(ฐานข้อมูล Scopus) 

3. บทความวิจัย เร่ือง Celebrating Local, Going Global: Use of Northern Thainess-Based  
   English Lessons  
 เผยแพร่ใน The Journal of Asia TEFL, Volume 15 Number 2, Summer 2018: 257-565. 
 ผู้ขอรับทุน   ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม (ผู้เขียนหลัก) 

ข้อ (ข) 1)  
50,000 บาท 

(ฐานข้อมูล Scopus) 

4.  บทความวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณถนนมอเตอร์เวย์สายตะวันตกภายใต้
   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
 เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบบัภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
   และศิลปะ, ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2561: 3070-3081.  
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ (ผู้เขียนหลัก) 

ข้อ (ก) 5), (ข) 3)  
3,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
(แบ่งสัดส่วนร้อยละ 50) 

5. บทความวิจัย เร่ือง เหตุการณ์กลศึกในรามเกรต์ิฉบับตามี จกของเขมร: อิทธิพลจากรามเกียรต์ิฉบับ
   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย 
 เผยแพร่ใน วารสารไทยศึกษา, 14, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561): 79-103. 
 ผู้ขอรับทุน   รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง (ผู้เขียนร่วม) 

ข้อ (ก) 5), (ข) 3)  
3,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
(แบ่งสัดส่วนร้อยละ 50) 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
156,000 บาท 

 (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหกพัน 
บาทถ้วน)   

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๕ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพ่ิมรายวิชาเลือกในรายวิชาเอกและรายวิชาโทในสาขาวิชาภาษา
เอเชียตะวันออก  แขนงวิชาภาษาเกาหลี  จาํนวน ๑ รายวิชา ดังน้ี 

๑. ๔๔๓ ๒๓๘ การเขียนจดหมายภาษาเกาหลี   ๓ (๓-๐-๖) 
               (Korean Letter Writing) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพ่ิมรายวิชาเลือกในรายวิชาเอกและรายวิชาโทใน
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก แขนงวิชาภาษาเกาหลี  จํานวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๔ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๑ โครงการ ดังน้ี  
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “สะใภ้แหม่ม” อ.ปวริส  มินา ๑๐๐,๐๐๐ ๖ เดือน 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ ให้แก่ อาจารย์ปวริส  มินา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๕๐ น. 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


