
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๗  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป ี คณะอักษรศาสตร ์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 
ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบ 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

อาจารย์พเิศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ รายวิชา 465430 อิทธิพลวรรณกรรม
ต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย  
โดยบรรยายเร่ือง “ละครร้องและละคร
ตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อไทยในสมัย 
รัชกาลที่ 5” 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน์ 

1 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

รายวิชา 1735315 ดนตรีพื้นบ้านไทย 
โดยบรรยายเร่ือง "ดนตรีพืน้บ้านภาคเหนือ" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ หลักสูตรการอบรมเพื่อผลิต
ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย 
ประจําปี 2565 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 น.ส.บุษกร  จินตธ์นาวัฒน์ 
 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง 
"แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินการโครงการบริการ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

28 ม.ค.65 อาคารศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ไม่เบิก 

2 น.ส.วรรณา  วงษ์ธง ทางวิชาการแก่สังคม"   พระราชวังสนามจันทร์  

3 ผศ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
Version 4 รุ่นที่ 3 

ที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย    

19-21 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ เบิก 

4 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริการ
จัดการหลักสูตรสูค่วามเป็นเลิศ 
ด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

31 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

5 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพัทธนันท ์

สัมมนาวิชาการหัวข้อ  
"แม่แจ่ม โจ้โก้ คณะราษฎร & 
the Career" 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.รัชฎาพร  
ฤทธิจันทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 ม.ค.- 
10 ก.พ.65 

- 

2 ผศ.ดร.ศุภชัย 
ต๊ะวิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
ในการประชุมวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

7-24 ม.ค.65 - 

3 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนําเสนอ
บทความวิชาการในการนําเสนอ
ปากเปล่าภายใต้หัวข้อภูมิศาสตร์
มนุษย์ 

การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 14  
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21-22 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

4 อ.ดร.อาคีรัต 
อับดุลกาเดร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะต่อ
นักศึกษาผู้รับทุนมหาบัณฑิต วช.
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สํานักงานโครงการประสานงาน 
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ นักศึกษาหลักสูตรปกติ ขอเทียบโอนผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
และได้ศึกษารายวิชาของ Meisei University ประเทศญี่ ปุ่น ประสงค์ขอนําผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศมาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 
  ๑.  นางสาวกานดา  วงศ์ธรรมา  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๐๒๘ 
  ๒.  นางสาวช่อผกา  กุศล   รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๐๖ 
  ๓.  นางสาวนภัสสร โกสิยวัฒน์  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๒๕ 
  ๔.  นางสาวสาริศา  ประทวน  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๔๗ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาจาก Meisei University ประเทศ
ญี่ปุ่น  มายังรายวิชาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ค่าระดับของนักศึกษาจํานวน ๔ ราย ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ เอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชายุโรปศึกษา 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ เสนอเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประเภทวิชาเลือก 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชาเลือก 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑. กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ิมเติมจํานวน ๑ รายวิชา 
     SU XXX มนุษย์กับพ้ืนที่     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Man and Places) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชา
เลือก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒  โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 

- ไม่มี - 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พพิัฒน์ สุยะ รายงานผลการศึกษาและขอรบัทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับขา้ราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญา ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๕ ปี ต้ังแต่
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียน  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๘,๗๒๐  บาท  (แปดพันเจ็ดร้อยย่ีสิบ
บาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๗๒๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อย
ย่ีสิบบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๒ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๒ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความ เร่ือง อารมณ์ขันในรายการเทยเที่ยวไทย 
    เผยแพร่ใน  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีท่ี 23 ฉบับ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2564).: 72-85. 
    ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก (ผู้ร่วมเขียน)   

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มท่ี 2 

2,000 บาท 

2. บทความ เร่ือง Sexuality Education in Thailand and Germany in Comparison:  
   An Analysis of Guidelines and Textbooks for the 6th Grade 
     เผยแพร่ใน The 16th  International Conference on Humanities and Social  
   Sciences (IC-HUSO 2021), 18th – 19th November, 2021.: 344-357. 
 ผู้ขอรับทุน Mr.Felix Michael Pulm 

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ 

1,500 บาท  

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
3,500.00 บาท  

(สามพนัหา้ร้อยบาทถ้วน)   
   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๓ การอนุมัติและเพิ่มงบประมาณการดําเนนิการวิจัย “โครงการสมุทรสงครามศึกษา” 
 
สรุปเรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ ประสงค์ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในชุดโครงการสมุทรสงครามศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย จํานวน ๙ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ปี และเสนองบประมาณตลอดชุดโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาท
ถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติชุดโครงการสมุทรสงครามศึกษา และอนุมัติ
งบประมาณตลอดชุดโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๑ การเสนอชื่อบคุลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาํหรบัผู้ทีไ่ด้รับรางวัล 
   และสรา้งชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศลิปากร (ไตรมาสที่ ๑) 
 
สรุปเรื่อง  มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอช่ือบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ไตรมาส
ที่ ๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือผู้เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ 
สําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไตรมาสที่ ๑) จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน 
  ๒. อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธ์ิ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ ก่ิงแก้ว 
  ๔. อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์  

และเสนอต่อกองกลาง สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


