
ฉบบัรับรอง 
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วันจันทร์ ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
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..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 

๑๐ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๒ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๔ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มี 
การแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.โกสินทร์  
ปัญญาอธิสิน 

รายวิชา ท.611 ภาษาศาสตร์กับ
การศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทย 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

26 พ.ย.62 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2 อ.ดร.ศิบดี 
นพประเสริฐ 

รายวิชา POS 251  
ความม่ันคงระหว่างประเทศ 

ส านักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

30 พ.ย.และ  
15 ธ.ค.62 

ส านักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

 
วิทยากร 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ Connaissez-vous ls 
gastronomies et les sites 
touristiques fracas 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

17 พ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคม 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.
สมัยสามัญ คร้ังที่ 91 
(4/2562) 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจา้ง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) ชุดที่ 20 

22-24 
พ.ย.62 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จังหวัดน่าน 

ไม่เบิก 

2 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลุน 

การพัฒนาอาจารย์ด้านการ
พัฒนาหลกัสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนในยุคโลกป่วน 
 

กองบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27-28  
พ.ย.62 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

3 
 

4 
5 
6 

น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช 
ผศ.บุหลัน  กุลวิจิตร 
อ.รุ่งธิวา  ขลิบเงิน 
 

การจัดท าและน าเสนอ
คลังข้อมูลดิจิทัลออนไลน์ 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 พ.ย.62 สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่เบิก 

7 
8 
9 
 

10 

อ.ธีรัช  ร าแพนเพชร 
ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย 
ผศ.ดร.บูลย์จีรา 

ชิรเวทย ์
ผศ.ดร.พิมลาพร 

วงศ์ชินศรี 
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางภาษาแของ
สหภาพยุโรป (CEFR) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18-21  
พ.ย.62 

โรงแรมไมด้า แกรนด์ 
ทวารวดี นครปฐม 

ไม่เบิก 

11 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

จัดแสดงพิธเีปิดงานการจัดการ
ประชุมวิชาการและการจัดงาน
นิทรรศการเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 
(International on 
Innovative Digital 2019) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21-23  
พ.ย.62 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิก 

12 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ความส านึกร่วมในพัฒนาการ
ศิลปะและการวิจารณ์ของไทย : 
หมุดหมายที่ส าคัญในช่วง  
พ.ศ.2475-2550 

โครงการวิจัย "การวิจารณ์
ศิลปะ" 

23 พ.ย.62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ไม่เบิก 

13 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

เข้าร่วมสัมมนาในงานแสดง
ศักยภาพผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ
ส ารวจในงาน SATLAB Geo 
Social Networking Forum 
2019 : SMART SURVEY FOR 
NEXT GENARATION 

SATLAB GEOSOLUTIONS 
(THAILAND) CO.,LTD 

22 พ.ย.62 SATLAB 
GEOSOLUTIONS 
(THAILAND) CO.,LTD 

ไม่เบิก 

14 
15 

 
16 

อ.ดร.สิริชญา คอนกรีต 
ผศ.ดร.วีรวัฒน์  

อินทรพร 
รศ.ดร.อุบล  เทศทอง 

ครูและพิธีไหว้ครูในวัฒนธรรมไทย 
ศึกษาและเพื่อสืบสานและ
สร้างสรรค์ 
 

ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ
สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

22 พ.ย.62 โรงแรมเดอะ เวสทิน  
แกรนด์ กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

17 อ.ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล การพัฒนาอาจารย์ด้านการ
พัฒนาหลกัสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในยุคโลกป่วน 

กองบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27-28  
พ.ย.62 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Language Education 
and Acquisition Research 
Network 

11-25 พ.ย.62 - 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 3 เรื่อง 

Conference Secretary of 
ICEPS 2020 

9-15 พ.ย.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Journals Surdi 13 พ.ย.- 
11 ธ.ค.62 

- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของอาจารย์ ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รายงานผลการเดินทางไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Land use Mapping and Monitoring in Lamchiengkrai Watershed 
using Remote Sensing Data, Nakhon Ratchsima, Thailand ณ  Daejeon Convention Center (DCC) 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก 
   สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
  ๑. ปรับปรุงรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๘ หลักการจัดการโครงการ 
 

เดิม ปรับแก้ไข 
๔๓๕ ๒๐๘ หลักการจัดการโครงการ      ๓ (๓-๐-๖) 
               (Principles of Project Management) 
               แนวทางในการก าหนดโครงการ หลักการ
ส าคัญของการจัดการโครงการ วิธีการเขียนโครงการ 
เทคนิคต่าง ๆ ในการวางแผนและควบคุมโครงการ การ
สร้างทีมและหลักการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร
ในทีม การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 

๔๓๕ ๒๐๘ หลักการจัดการโครงการ     ๓ (๓-๐-๖) 
               (Principles of Project Management) 
               แนวทางในการก าหนดโครงการ หลักการ
ส าคัญของการจัดการโครงการ วิธีการเขียนโครงการ 
เทคนิคต่าง ๆ ในการวางแผนและควบคุมโครงการ การ
สร้างทีมและหลักการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร
ในทีม การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
                มีการศึกษานอกสถานที ่

 
  ๒. เพ่ิมเติมวิชาเลือกส าหรับสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชา ๔๓๕ ๒๖๓ การจัดการโครงการเพื่องานพัฒนา  ๓ (๒-๒-๕) 
       (Project Management for Development Work) 
       ฝึกทักษะการเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการเพ่ืองานพัฒนา การสรุปประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
       มีการศึกษานอกสถานที ่
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยปรับปรุงรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๘ หลักการจัดการโครงการ 
และเพ่ิมเติมรายวิชา ๔๓๕ ๒๖๓ การจัดการโครงการเพ่ืองานพัฒนา เป็นรายวิชาเลือก ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การด าเนินงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของป่าไม้กับ 
ความแห้งแล้งในลุ่มน้ าเพชรบุรี 

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐ ๒ ปี 

๒ ค าเรียกประเภทผีในภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี 
ตามแนวทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ 

นางสาวภัทรลดา  ทองเถาว ์ ๒๐,๐๐๐ ๑ ปี 

๓ การศึกษาเปรียบเทียบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของจีนและไต้หวัน 

นางสาวสกุลรัตน์  จุ้ยเจนรบ ๕,๐๐๐ ๑๐ เดือน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนสองหมืน่ 
ห้าพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจั ย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ 
   การสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
๑. ผู้ขอรับทุน      อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ 
    บทความวิจัย   การใช้วัจนกรรมการชมเชยและการตอบรับค าชมเชยภาษาเกาหลี 
                       ของนักศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    เผยแพร่ใน      วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ ๓๙ เล่มที่ ๕ เดือนกันยายน      
                        - ตุลาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๒-๖๕ 

ข้อ ข (๓) 
๖,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐บาท 
(หกพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๑ เรื่อง ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ (ร่าง) แก้ไขประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) 

 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ได้เสนอ (ร่าง) แก้ไขประกาศกองทุนสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (matching fund) โดยมีสาระส าคัญ คือ แก้ไขข้อ ๓.๒ (๒) 
  จาก  ๒) คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะของเงินสมทบตาม
ข้อก าหนดของแหล่งทุน ดังนี้ 

  ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ให้สมทบร่วมร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกิน  
๒๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นรายกรณี 

    ส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 
  เป็น  ๒) ให้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ โดยวงเงินขึ้นอยู่กับ 
ข้อก าหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนที่ได้รับ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  (ร่าง) แก้ไขประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching 
fund) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และแสดงผลงานส าหรับนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และแสดงผลงานส าหรับ
นักศึกษารายนางสาววิราพร  หงษ์เวียงจันทร์ รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๓๐๐๐๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
ภาษาไทย จากการน าเสนอผลงาน เรื่อง การใช้ค าลักษณนามในภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในการ
ประชุม South East Asian Language Teaching and Learning Symposium จัดโดย Faculty of Arts and 
Social Sciences, National University of Singapore ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และแสดงผลงาน
ส าหรับนักศึกษา ให้แก่นางสาววิราพร หงษ์เวียงจันทร์ รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๓๐๐๐๒ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
(แปดพันบาทถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย  นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และแสดงผล
งานส าหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย  นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษา
เกาหลีจ านวน ๖ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นางสาวปวรรัตน์  เทียนศิริฤกษ์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๑๔ 
๒. นางสาวปวีรัตน์  ธนนิศฐ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๑๗ 
๓. นางสาวปาจรีย์  ต่วนเทศ  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๒๔ 
๔. นายพลวัต  พุตติ   รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๕๒ 
๕. นางสาววรางคณา  สุวรรณสิทธิ์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๓๒๕ 
๖. นางสาวอัจจิมา  วาทีภักดี  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๓๓ 
เนื่องจากได้รับรางวัลพิเศษ (Special) จากการเข้าร่วมการแสดงละครเวทีใน “เทศกาลการแสดง

ความสามารถของนักเรียนแลกเปลี่ยน ครั้งที่ ๙” จัดโดย Office of International Affairs Chungbuk National 
University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวปวรรัตน์  
เทียนศิริฤกษ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๑๔  นางสาวปวีรัตน์  ธนนิศฐ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๑๗  นางสาว
ปาจรีย์  ต่วนเทศ  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๒๔  นายพลวัต  พุตติ  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๕๒  นางสาว
วรางคณา  สุวรรณสิทธิ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๓๒๕  และนางสาวอัจจิมา  วาทีภักดี  รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๙๐๔๓๓ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอเปิดรายวิชา ๔๑๔ ๑๐๗-๕๙ เยอรมัน ๒ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์เปิดรายวิชา ๔๑๔ ๑๐๗-๕๙ เยอรมัน ๒ โดยมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๕ คน  เนื่องจากเป็นรายวิชาต่อเนื่องส าหรับผู้มีพ้ืนความรู้ภาษาเยอรมันก่อนเลือก
รายวิชาเอก-โท 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๔๑๔ ๑๐๗-๕๙ เยอรมัน ๒ ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เป็นกรณีพิเศษ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยคณะอักษรศาสตร์ต้องรายงานผลการด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๒  ตามแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้คะแนนผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งานและปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน ๒ แบบฟอร์ม ได้แก่ 
  ๑. แบบ ปส.๕ แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
  ๒. แบบ ปส.๖ แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามและประเมินผลฯ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีเห็นชอบการประเมินผลการด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ตามแบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบ ปส.๕) และ แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลฯ (แบบ ปส.๖) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมาตรา ๔๕ (๓)  
   แห่งพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งแนวทางการจัดท างบประมาณด้านการ
อุดมศึกษา ตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เลือก
อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านวิจัยขั้นแนวหน้าของโลก” (Global & Frontier 
Research Strategic Intent University) ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จของกลุ่มยุทธศาสตร์นี้ ๘ ประการ ได้แก่ 
  ๑. อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation / Publication) 
  ๒. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic Reputation) 
  ๓. การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา (Staff & Student Mobility) 
  ๔. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร (Prize winner) ต่อ
จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 
  ๕. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student Ratio) 
  ๖. ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research Collaboration) 
  ๗. H-index จ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย 
  ๘. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร (Research Funding/Faculty) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรให้คณะฯ จัดท าข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการภาพรวม  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ และข้อมูลแผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ นั้น 
คณะฯ ได้เสนอแผนงานเพื่อรองรับการ Reinvent ดังนี้ 
 

  ๑.  ด้านหลักสูตร 
       ๑.๑  ด าเนินการควบรวมหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
     - หลักสูตรภาษาตะวันตก (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน) 
     - หลักสูตรนาฏยสังคีต (แขนงวิชาการแสดงศึกษาและสังคีตศิลป์ไทย) 
       ๑.๒  มีการเพิ่มหลักสูตร ได้แก่ 
     - หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรยุโรปศึกษา 
     - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๕ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชานาฏยสังคีต 
 

  ๒.  ด้านโครงการในการดูแลของศูนย์บริการวิชาการของคณะอักษรศาสตร์เสนอโครงการเพ่ือ   
ของบประมาณ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 
       ๒.๑  โครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ รวม ๑๐,๙๑๖,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสน     
หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
       ๒.๒  โครงการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ รวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ การเสนอของบประมาณทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการผลิต 
   ก าลังคนและทุนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  แจ้งที่ประชุมฯ ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอ
เชิงหลักการ  เพ่ือขอรับงบประมาณทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและการจัดทุนวิจัยด้านการพัฒนาก าหลังคนและทุน
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ แล้วนั้น  
อธิการบดีประธานในที่ประชุมฯ  ได้มอบหมายให้คณะฯ จัดท าข้อเสรอเชิงหลักการ  เพื่อขอรับงบประมาณทุนวิจัย
จาก (บพค.) ๒ ด้านคือ  ด้านภาษาและด้านจริยธรรม 
 

  ในการนี้  ประธานฯ  ได้ประสานงานกับหัวหน้าภาควิชาปรัชญา  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
เพ่ือขอให้ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ  เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก (บพค.) ๒ เรื่อง คือ 

๑. ข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัยด้านจริยธรรม  เรื่องคุณธรรมของพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ภราดรภาพ  สิทธิ  เสรีภาพและความเป็นธรรม 

๒. ข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัยด้านภาษาเรื่อง “ภาษาไทย : การศึกษาข้ามภาษา” 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๐  น. 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


