
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 

๑๐ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๓/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๓/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๓/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ       
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๓/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอัก ษรศาสตร์             
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบ  
 
   - ไม่มี - 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.ดร.พิภ ู บุษบก รายวิชา 371602 ทฤษฎทีาง
วัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะ
การออกแบบ 

คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 

รูปแบบออนไลน์ 

2 อ.ดร.เพชรดา 
ชุนอ่อน 

รายวิชา 467491 การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 ธ.ค. 64 
และ 7 ม.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ 

3 อ.สาวิตรี  ม่วงใหญ ่
ไรลีย์ 

รายวิชา 600102 Technical 
English for Applied Science 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่  
2/2564 

รูปแบบออนไลน์ 

 

วิทยากร 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

   1 อ.ดร.พิภ ู บุษบก The Development and Political 
Participation of the Overseas 
Chinese Business Groups in 
Thailand since 1980s  

College of ASEAN Studies, 
Guangxi University for 
Nationalities, China  

29 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 น.ส.กาญจนา  สอสะอาด      

2 น.ส.จารุกานต ์
เปรมประสิทธิ์ 

     

3 น.ส.จุฑามาศ  ทองกัลยา      

4 น.ส.ชวนพิศ  นาเลี้ยง หลักสูตรการเขียนเพือ่ 
การปฏิบัติงานอยา่งมืออาชพี 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 ม.ค.65 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เบิก 

5 นางนิศารัตน์  แก้วรุ่งเรอืง      

6 น.ส.ประภาพร  ถึกกวย      

7 นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม      

8 น.ส.รุ่งกมล  ขาวประเสริฐ      
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

9 นายสิทธิชนะชัย 
จิระศิริโชติ 

หลักสูตรการเขียนเพือ่ 
การปฏิบัติงานอยา่งมืออาชพี 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 ม.ค.65 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เบิก 

10 น.ส.สุมินตรา  กันทะจักร์      

11 
 

12 
13 

น.ส.จารุกานต ์
เปรมประสิทธิ์ 

น.ส.รุ่งกมล  ขาวประเสริฐ 
น.ส.บุษกร  จินต์ธนาวัฒน์ 

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดแุละการ
บริหารสัญญาในวิกฤตกิารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 
โคโรนา (Covid-19) รุ่น 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

7-8 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ เบิก 

14 น.ส.ญาณิศา  
แก้วสอดสกีรสิริ 

     

15 น.ส.พิมพรภัทร  เดชะรัตน์ หลักสูตรการพูดเพื่อปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชพี 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 ธ.ค.64 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เบิก 

16 นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์      

17 
 

18 

อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

กิจกรรมการพัฒนาและการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตาม
แนวทาง Outcome-Based 
Education : OBE 

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

23-24 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

19 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ประชมุเชิงปฏิบัติการพฒันา
ปรับแก้ไข (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช
..(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4-8 ม.ค.65 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

20 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

การจัดท าผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา (CLOs) รุ่นที่ 1 

ที่ประชุมอธกิารบดีแห่ง
ประเทศไทย 

5 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสารภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ธ.ค.64-  
18 ม.ค.65 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

มนุษยศาสตร์ปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22-31 ธ.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

MANUSAYA: Journal of 
Humanities, Chulalongkorn 
University 

19 ธ.ค.64- 
2 ก.พ.65 

- 

2 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

22 ธ.ค.64 -  
5 ม.ค.65 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๙ 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙ 
จ านวน ๓ ราย  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ครั้งที่ ๙  จ านวน    
๓  ราย  และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาไทยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการร่างหลักสูตรระดับ 
   บัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาไทย 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน             
๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม  ประธานกรรมการ 
  ๒. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย    กรรมการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ   กรรมการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล  กรรมการ 
  ๕. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก    กรรมการ 
  ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง   กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 
  ๗. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต    กรรมการ 
  ๘. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน    กรรมการ 
  ๙. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจ านงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑. อาจารย์ ดร.เสาวรส มนต์วิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๓ หลักสูตร ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาภาษาไทยขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
   ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ประเภทวิชาเลือก ดังนี้ 
  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
   เพ่ิมวิชาเอกเลือก วิชาโทเลือก และวิชาเลือกเสรี จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
   ๔๑๑ ๒๓๓ การท าพจนานุกรมภาษาไทย (Thai Dictionary Making)        ๓(๓-๐-๖) 
   ๔๑๑ ๒๓๔ ติวเตอร์วิชาภาษาไทย (Thai Language Tutor)         ๓(๓-๐-๖) 
  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
   เพ่ิมวิชาเอกเลือก วิชาโทเลือก และวิชาเลือกเสรี จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
   ๔๑๑ ๓๑๔ การท าพจนานุกรมภาษาไทย (Thai Dictionary Making)        ๓(๓-๐-๖) 
   ๔๑๑ ๓๑๕ ติวเตอร์วิชาภาษาไทย (Thai Language Tutor)         ๓(๓-๐-๖) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ประเภทวิชาเลือก ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 

- ไม่มี - 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ  อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต  ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว  
เป็นเวลา ๓ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๗,๕๕๐ บาท  
(หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๖๗,๕๕๐  บาท 
(หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๘ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/ 
เงินรางวัล 

ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง  

1. บทความ เรื่อง  ชนิดของค าในค าบอกพหูพจน์ภาษาเกาหลี “들 /teul/ (ทั้งหลาย)” 
เผยแพร่ใน  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 43 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2564) 
ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ 

ข้อ 3.2 (4)  
TCI กลุ่มที ่1 
6,000 บาท 

2. บทความ เรื่อง เครื่องกระดาษจีนและความตื่นตัวกับปัญหามลภาวะทางอากาศ 
เผยแพร่ใน    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 43 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2564) 
ผู้ขอรับทุน    อาจารย์อันนา คือเบล 

ข้อ 3.2 (4)  
TCI กลุ่มที ่1 
6,000 บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/ 
เงินรางวัล 

3. บทความ เรื่อง การเปลีย่นแปลงของย่านบางรักภายหลังการตัดถนนเจริญกรุงสมยัรชักาลที่ 4 -6  
    (พ.ศ.2394 - 2468) 
เผยแพร่ใน    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 43 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2564) 
ผู้ขอรับทุน    รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 

ข้อ 3.2 (4)  
TCI กลุ่มที ่1 
6,000 บาท 

ผลงานสร้างสรรค ์จ านวน 5 ผลงาน  

4. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ Nature 
 เผยแพร่ใน  A Global Online Exhibition of Art “BLESSINGS” จัดโดย Positive Energy Art  in  
   collaboration with See Din Studio (Online), 25th October- 15th November, 2021. 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ราวุท ตันณีกลุ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

5. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ Bangkok Night Scene 2021 
 เผยแพร่ใน  A Global Online Exhibition of Art “BLESSINGS” จัดโดย Positive Energy Art  in  
   collaboration with See Din Studio (Online), 25th October- 15th November, 2021. 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รรเสริญ สันติธญะวงศ์ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

6. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ Chaos 2021 
เผยแพร่ใน  A Global Online Exhibition of Art “BLESSINGS” จัดโดย Positive Energy Art  in  
   collaboration with See Din Studio (Online), 25th October- 15th November, 2021. 
ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ประสิทธ์ิชัย จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

7. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ Magic Moment 
เผยแพร่ใน A Global Online Exhibition of Art “BLESSINGS” จัดโดย Positive Energy Art  in 
 collaboration with See Din Studio (Online), 25th October- 15th November, 
2021.ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

8. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ  Lotus Leaf 
เผยแพร่ใน A Global Online Exhibition of Art “BLESSINGS” จัดโดย Positive Energy Art  in 
 collaboration with See Din Studio (Online), 25th October- 15th November, 2021. 
ผู้ขอรับทุน   อาจารยส์ุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๘ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการ เวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ / ร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี ้
 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
ทุนงวดสุดท้าย 

(บาท) 
๑ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

อุดมการณ์ในวาทกรรมเรื่องตลก 
ในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต 

อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

๒ การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์ 
เชิงวิพากษ์ของวาทกรรมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในบทสนุทรพจน์
ของผู้อ านวยการองค์การอนามัยโลก
ตามแนวภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี 
              เขยีววิชัย 

๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 
(ร้อยละ ๕๐) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่บุคลากรทั้ง ๒ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง ขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๔๔๑ ๒๒๕ เรื่องสั้นจีน (Chinese Short Stories) และได้
เสนอโครงการจัดท าเอกสารค าสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ การจัดท าเอกสารค าสอนเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๔๔๑ ๒๒๕ เรื่องสั้น
จีน (Chinese Short Stories) และให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรมและ 
   การสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร (matching fund) 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน อาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญา ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ 
“คน คิด ความรู้ : วิธีวิทยาและองค์ความรู้จากนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ” 
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๖) และประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอก
กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) สมทบร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน  
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดเรียงความส าหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จาก
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ าประเทศไทย จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 
ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 

๑ นางสาวจารุวรรณ  บุญสนอง  
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๐๖๑ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การประกวดเรียงความส าหรับ
ผู้เรียนภาษาเกาหลี ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจ านวน ๑ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ รายงานผลการติดตามหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมผลการตรวจสอบการด าเนินการของหลักสูตรตามองค์ประกอบ
ที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา โดยมีผลการด าเนินงานผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบการด าเนินการของหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ หลักสูตร ตามรายละเอียด
ที่เสนอ และให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ ข้อเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University Negeri Yogyakarta 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์เสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับ University Negeri Yogyakarta (มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยอกยาการ์ตา, UNY) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
จ านวน ๑ ฉบับ  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ University Negeri Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน ๑ ฉบับ ได้
ตามรายละเอียดทีเ่สนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

    นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


