
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๓/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

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

๑๐ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๕ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๖ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๗ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

     - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

  1 อ.ปัณณทัต 
      โพธิเวชกุล 

 

201-23009 ศิลปะการแสดง 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4 มิ.ย.- 
24 ก.ย.62 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "An Interlanguage 
Study and a Study of Metalinguistic Knowledge 
on English Tenses as Related to Time and 
Aspects in Thai University Students" 

EIL International Office, 
Chulalongkorn University 

24 มิ.ย.62 

2 อ.ดร.ปัทมา 
    ฑีฆประเสริฐกุล 

กรรมการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

21 มิ.ย.62 

3 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

- กรรมการสอบวทิยานิพนธเ์รื่อง "ตัวละครหญิงใน 
นวนิยาย ห้วงรัก-เหวลึก ของหลวงวิจิตรวาทการ" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

25 มิ.ย.62 

  - กรรมการสอบวทิยานิพนธเ์รื่อง "มโนทัศน์เกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษาจากหนังสือบันทึกการ
เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

25 มิ.ย.62 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
วิทยำกร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง วิทยากรร่วมเสวนาหวัขอ้ 
"การุณยฆาตกับการฆ่าตวัตาย : 
แพทยศาสตร์จริยธรรมและจิต
วิญญาณ"  

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

29 มิ.ย.62 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

   2 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)  
เพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 7" 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
จังหวัดนครปฐม 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
จังหวัดนครปฐม 

   3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- แสดงปาฐกถาพิเศษ (Keynote 
Speaker) ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 17th Asia TEFL 
International Conference 
and the 6th FLLT 
International Conference  
โดยบรรยายเร่ือง "Global 
Synergies for Young Learners 
Global English Lesson, Local 
Thai Content" 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

27-29  
มิ.ย.62 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

  - การเขียนบทความวิจัยเพือ่
ตีพิมพ ์

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

20-21 มิ.ย.
62 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

   4 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัต ิ

สนุกกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

26 มิ.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

 
 

             ประชุม สัมมนำ อบรม น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมเพื่อ Submitวารสาร 
Journal of Urban Culture 
Research เข้าสูฐ่านขอ้มูล 
Scopus 

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 

19 มิ.ย.62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

ไม่เบิก 

2 ผศ.ดร.ผุสด ี
ดอกพรม 

National Conference on 
Informatics (NCIS 2019) 

ส านักวิชาสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

25-26  
มิ.ย.62 

ส านักวิชาสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

เบิก 

3 อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีเสมอืนจริง 
(Reality Technology) 
 

ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

20-21  
มิ.ย.62 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

 
              



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

4 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบูรณาการการพัฒนา
อดุมศึกษาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง" 

ส านักงานบริหารการวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1-2 ก.ค.62 เดือนฉายรีสอร์ท  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ไม่เบิก 

  - ประชุมชี้แจงระบบการวิจัย 
และแนวทางการจัดสรรทุน 
ภายใต้กระทรวงอดุมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานบริหารการวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25 มิ.ย.62 ส านักงานบริหารการวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Humanities, Arts and 
Social Science Studies 
(HASSS) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

13-27 มิ.ย.62 - 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

  Journal of Social Science and 
Humanities- JSSH 

17 มิ.ย.-1 ก.ค.62 - 

3 อ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7-21 มิ.ย.62  

4 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14-28 มิ.ย.62 - 

5 อ.ดร.สุนทรี 
โชติดิลก 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

13-23 มิ.ย.62 - 

6 ผศ.ดร.สุมาล ี
ลิ้มประเสริฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7-21 มิ.ย.62 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ของ อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย ได้รายงานผลการเดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Interactional Functions of Other-repetition in Three Types of Thai  
Conversation  ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาต่างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยขอให้คณะฯ ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาต่างหลักสูตรของ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือใช้เรียกเก็บกับผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับ     
ปริญญาโท  ในการนี้ ภาควิชาประวัติศาสตร์เสนอให้ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาต่างหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโทของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ในอัตราหน่วยกิตละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา 
ต่างหลักสูตรในระดับปริญญาโทของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ในอัตราหน่วยกิตละ  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอ 
   ผลงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 

สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาเยอรมัน  ได้รับการ
ตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Das Thailandische Morphem lr:j und seine deutschen 
Entsprechungen: Eine Kontrastive linguistische Analyse. ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์  ประเทศ
เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
เสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน    ๑๐,๗๗๔.๕๐ บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน        ๗๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน      เป็นเงิน         ๑๔๐.๐๐  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก ๔ คืน (๑,๘๑๔.๙๒ บาท x ๔ คืน)   เป็นเงิน    ๗,๒๕๙.๐๖๙  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ วัน (๓,๑๐๐ บาท x ๔ วัน)   เป็นเงิน    ๑๒,๔๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน         ๕๙๕.๐๐  บาท 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 

๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 

รวมทั้งสิ้น             ๓๓,๓๖๙.๑๙  บาท 
                                                              (สามหม่ืนสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่าย    
ในการเดินทางให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ  
การสร้างสรรค์ของคณะฯ  เป็นเงิน  ๓๓,๓๖๙.๑๙  บาท  (สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)   
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล ขอลาออกจากต าแหน่ง 
   หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 
 

(ถอนเร่ือง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย จ านวน  ๑  รายวชิา ดังนี้ 
 

เดิม ปรับแก้ไข 
ชื่อวิชาภาษาไทย 
   ๔๑๑ ๒๓๒ ภาษากับสื่อมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
   Language in Mass Media and Public 
Relations 

ชื่อวิชาภาษาไทย 
   ๔๑๑ ๒๓๒ ภาษาในสื่อมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
   Language in Mass Media and Public 
Relations 

 

  และขอแก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 

เดิม ปรับแก้ไข 
ชื่อวิชาภาษาไทย 
   ๔๑๑ ๒๔๑ การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
   Writing for Printed Media 
ค าอธิบายรายวิชา 
   รูปแบบและกลวิธีการเขียนงานประเภทต่าง ๆ ในสื่อ
สิ่งพิมพ์ การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
   Formats and techniques of writing for 
printed media. printed media production. 

ชื่อวิชาภาษาไทย 
   ๔๑๑ ๒๔๑ การเขียนส าหรับสื่อใหม่ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
   Writing for New Media 
ค าอธิบายรายวิชา 
   รูปแบบและกลวิธีการเขียนงานประเภทต่าง ๆ ในสื่อ
ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 
   Formats and techniques of writing for new 
media, creativity in content and presentation. 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๕๙  โดยแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยของรายวิชา ๔๑๑ ๒๓๒  ภาษา          
ในสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ และแก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา ๔๑๑ ๒๔๑ การ
เขียนส าหรับสื่อใหม่  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรส าเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๖  และ ครั้งท่ี ๗ 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๖ จ านวน    ๑   ราย 
  ครั้งที่ ๗ จ านวน    ๑   ราย 
 

  รวมทั้งสิ้น    ๒   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จ านวน ๒ ราย และ ให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์  จ านวน  ๙  เรื่อง  
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน  ๙  เรื่อง ดังนี้ 
 

รำยละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรำงวัล 

1. บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบต่างทาง Lexical gap ของค าศัพท์บอกอุณหภูมิ ระหว่างภาษา 
                    เกาหลีและภาษาไทย 
 เผยแพร่ใน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ภาษาและวรรณกรรมเกาหลี เพื่อการ 
                    ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ 

ข้อ ข 5) / 
3,000 บาท 
(ระดับนานาชาติ) 

2. บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบ”ชุดสัญลักษณ์”ส าหรับผลติแผนท่ีเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 เผยแพร่ใน การประชุมศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ราวุท  ตันณกีุล 

ข้อ ข 6) / 
2,000 บาท 
(ระดับชาติ) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

รำยละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรำงวัล 

3.  บทความวิจัย เรื่อง A Preliminary Study on Content Analysis of Journal in Library  
                    Information Science in Thailand 
 เผยแพร่ใน การประชุม The 1st International Conference on Library an Information Science  
    ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน 

ข้อ ข 5) / 
3,000 บาท 
(ระดับนานาชาติ) 

๔. ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย 
    เผยแพร่ใน การแสดงศลิปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ ข 7) (5) / 
2,000 บาท 

(ระดับสถาบันหรือจังหวัด) 

๕. บทความปริทัศน์ เรื่อง การสรา้งสรรค์วดิิโออารต์ จากงานวิจัยเรือ่ง เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรม 
                    สู่ศิลปะร่วมสมัย 
 เผยแพร่ใน การประชุม ศลิปากรวจิัย ครั้งท่ี 11  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ ข 6) / 
2,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

๖. ผลงานสรา้งสรรค์ ช่ือ “พรายทะเล”  
    เผยแพร่ใน การแสดงศลิปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวตั  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ ข 7) (1) / 
10,000 บาท 
(ระดับนานาชาติ)  

๗. ผลงานสรา้งสรรค์ ช่ือ “ทั้งหมดของหัวใจ”  
 เผยแพร่ใน Artery Gallery Bangkok   
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ ข 7) (4) / 
4,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

๘. ผลงานสรา้งสรรค์ ช่ือ “ Vacation in Suncheon”  
 เผยแพร่ใน Ministry of Culture, Sport and Tourism, Republic of Korea   
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ ข 7) (1) / 
10,000 บาท 
(ระดับนานาชาติ) 

๙. ผลงานสรา้งสรรค์ ช่ือ “สเปโต”  
 เผยแพร่ใน Bangkok Design Week 2019  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ ข 7) (5) / 
2,000 บาท 

(ระดับสถาบันหรือจังหวัด) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๘,000 บำท 

 (สำมหมื่นแปดพันบำทถ้วน)   
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๙ เรื่อง ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การตรวจสอบการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ  และจัดท า “รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินการส าหรับ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑” 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
ด าเนินการส าหรับรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
   ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* ๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* 
๒. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง ๒. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง 
๓. อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ๓. อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา 
๔. อาจารย์ Marion Simone Claudie BELLEY 
    (มาริยง ซิมม่อน โกลดิ เบลเลย์) 

๔. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย 
 

๕. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล* ๕. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล* 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ รายช่ือนักศึกษาที่ภาควิชาเสนอเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ที่มีคุณสมบัติ
สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่นจากคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๔๕ คน 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๔๐ คน  
ให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่นจากคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด
ที่เสนอ  โดยยกเว้น นางสาวพิชชพร บุญยืน รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๖๑  นางสาวยศวดี ใจดี รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๐๐๐๓๙  นางสาวจุฑารัตน์  โสมนัส รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๐๕๕  นายจตุธรรม แซ่ลี้ รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๙๐๐๓๗ และนางสาวแทนฤดี  เลาหกิจ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๑๓๑  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี ๖ 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์   ในการประชุมครั้งที่       
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้  
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ หน่วยสร้างที่มีค า “ให้” ในภาษาไทยกับค า
เทียบเคียงภาษาเยอรมัน 

ศาสตราจารย์ ดร.กรกช 
        อัตตวิริยะนุภาพ 

๖๔,๐๐๐ ๑ ป ี

๒ การพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการจัดเก็บ 
และการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายสนั่น  หวานแท้ ๕๐,๐๐๐ ๒ ป ี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่  ๖ ให้แก่บุคลากรจ านวน  ๒ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่นักศึกษา 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่      
๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ       
ที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิด
โครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ได้รับ 
จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
ร้อยละ ๕๐ ของ
ทุนที่ได้รับ (บาท) 

๑ การศึกษาอาชีพของคนจีนในประเทศ
ไทย 

นางสาวพิชยา  ศรีสุวรรณ์ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๖๑๑ 

๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ 

๒ การศึกษาการท่องเที่ยวซานตงช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว 

นางสาวธวัลรัตน์  เกื้อสุวรรณ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๕๙๗ 

๓,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 

๓ การวิเคราะห์ร้านอาหารจีนในตลาดบาง
ขุนนนท์ 

นางสาวกัลยรัตน์  ถมยา 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๕๗๙ 

๓,๑๐๐ ๑,๕๕๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐ 
(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์      
งวดสุดท้ายร้อยละ ๕๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่นักศึกษาจ านวน  ๓  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕,๕๕๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่       
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ ของทุน
ที่ได้รับ (บาท) 

๑ การออกแบบ “ชุดสัญลักษณ์” 
ส าหรับผลิตแผนที่เชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท 
ตันณีกุล และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา  

๗๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์    
งวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐  ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ  ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่นสี่ พันบาทถ้วน)              
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี  ดอกพรม ขอยุติโครงการวิจัย 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์  ในการเวียนขอ         
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ยุติโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ชุมชน
ชาวนาเกลือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนชาวนาเกลือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
สมุทรสงคราม ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี  ดอกพรม และให้ผู้วิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ที่ได้รับไปแล้ว  จ านวน  ๖๔,๐๐๐  บาท  (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แก่คณะฯ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๒ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยุติโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ชุมชน
ชาวนาเกลือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนชาวนาเกลือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
สมุทรสงคราม ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี  ดอกพรม และให้ผู้วิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับไปแล้ว 
จ านวน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แก่คณะฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ ประเด็นหลักงานอักษราวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาก าหนดประเด็นหลักงานอักษราวิชาการ  ประจ าปี  
๒๕๖๒ 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดประเด็นหลักงานอักษราวิชาการ ประจ าปี  
๒๕๖๒  เป็นหัวข้อ “Arts Network” 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
       นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


