
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๖  มิถุนายน  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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต 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 อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา 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.อนุสรณ์  ชมภูพล ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรัง่เศส กรรมการ 
๑๑ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สันติชยั  ปรีชาบุญฤทธ์ิ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควชิาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 - 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 

    

เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 
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 
 

อาจารย์พเิศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.เอกพล 
สุวัธนเมธากุล 

รายวิชา ย31201 ภาษาเยอรมัน 1 
และ ย32201 และภาษาเยอรมัน 3 

โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

3 มิ.ย.- 
30 ก.ย.65 

โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปี 2564 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 24 มิ.ย.65 

2 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

24 พ.ค.65 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

เทคนิคการสื่อสารและการ
นําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สระบุรี   

24 พ.ค.65 วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สระบุรี 

3 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

แนวคิดและประเด็นปัญหาการ
วิจัยทางดนตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19-28  
พ.ค.65 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์  
จันทร์ลนุ 

 
โครงการค่าย ผศ. รศ. และ ศ. 

 
คณะมนุษยศาสตร์และ 

 
22-24  

 
โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท 

 
เบิก 

2 อ.ดร.ปัญญา 
จันทโคต 

ทางสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ค.65 แอนด์โฮเทล  

3 นางพรจันทร์ 
ตันธุวปฐม 

     

4 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

     

5 นายสุรชัย ใจดี การคิดแบบมีวิจารณญาณกับ
ความฉลาดทางดิจิทัล 

สํานักดิจทิัลและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

31 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

6 นายสุรเชษฐ์ 
จันทร์สิงขรณ์ 

     

7 นายอุดมพร 
สุวัฒนานนัท ์

     

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

8 ผศ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ นําเสนอผลงานวิชาการเร่ือง 
"ศิลปะการแสดงร่วมสมัย    
ดร.ลูกทุ่ง" 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19-20  
พ.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

9 อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ เทคนิคการแปลข่าวต่างประเทศ : 
โอกาสในการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ 

ศูนย์การแปลและการล่าม 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

10 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

วรรณกรรมเร่ืองมหาชาติ      
ในวัฒนธรรมไทย 

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 

25 พ.ค.65 หอสมุดแห่งชาติ  
ท่าวาสุกรี 

ไม่เบิก 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์
ประกอบการทําวิทยานิพนธ์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 พ.ค.65 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

LEARN Journal: Language 
Education and Acquisition 
Research Network 

3-24 พ.ค.65 - 

2 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 พ.ค.-  
3 มิ.ย.65 

- 

3 รศ.วันชัย 
สีลพัทธ์กุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
หนังสือ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

26 พ.ค.65 - 

4 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
"สาระศาสตร์" 

18-30 พ.ค.65 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๖ ครั้งที่ ๗ ครั้งที่ ๘ ครั้งที่ ๙  และครั้งที่ ๑๐ 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังน้ี 
  ครั้งที่ ๖     จํานวน     ๓   ราย 
  ครั้งที่ ๗     จํานวน     ๑   ราย 
  ครั้งที่ ๘     จํานวน     ๙   ราย 
  ครั้งที่ ๙     จํานวน     ๒   ราย 
  ครั้งที่ ๑๐   จํานวน     ๑   ราย 
  รวมทั้งสิ้น   จํานวน   ๑๖   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ครั้งที่ ๖  จํานวน    
๓ ราย  ครั้งที่ ๗ จํานวน ๑ ราย  ครั้งที่ ๘ จํานวน ๙ ราย  และครั้งที่ ๑๐ จํานวน ๑ ราย  รวมท้ังสิ้นจํานวน     
๑๖ ราย  และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพ่ิมรายวิชาเลือก ดังน้ี 
  ๑. เพ่ิมรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๓ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาวิชาโท
ภาษาอังกฤษ 
  ๒. เพ่ิมรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๗ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาวิชา
โทภาษาอังกฤษ 
  ๓. เพ่ิมรายวิชา ๔๑๒ ๒๗๗ ภาษาศาสตร์เพ่ือการแปล เป็นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาวิชาเอก
และโทภาษาอังกฤษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพ่ิมรายวิชาเลือก จํานวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๗ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๗ เรื่อง ดังน้ี 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/ 
เงินรางวัล 

ผลงานท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง  

1. บทความ เร่ือง  Tackling Thailand’s Middle-Income Trap by Entrepreneur Society 
เผยแพร่ใน  Humanities, Arts and Social Sciences Studies. Vol. 22 No. 2 (May-August 2022). 1-8. 
ผู้ขอรับทุน  อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน   

ข้อ 3.2 (1)  
ฐานข้อมูล Scopus 

50,000 บาท 

ผลงานท่ีเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง  
2. บทความ เร่ือง วัจนกรรมการใช้ภาษาเกาหลีกับการเขียนจดหมายภาษาเกาหลี – มุ่งเน้นการเขียน 
   จดหมายขอร้อง 
เผยแพร่ใน   The 15th International Conference on Korean Studies (2022) "Teaching   
   Strategies and Teaching Methods in Korean Studies" จัดโดย Association of  
   Korean Language Education in Thailand., 6th May, 2022. 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ 

ข้อ 3.2 (5)  
ระดับนานาชาติ 

3,000 บาท 

3. บทความ เร่ือง  การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย กรณีศึกษา Silpakorn Green Market 
   เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS คร้ังท่ี 10 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   (ออนไลน์). 25 มิ.ย. 2564: 40-50. 
   ผู้ขอรับทุน รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับชาติ 
2,000 บาท 

4. บทความ เร่ือง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประเมินคุณภาพอากาศในจังหวัดนครปฐม 
   เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS คร้ังท่ี 10 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   (ออนไลน์). 25 มิ.ย. 2564: 228-239. 
   ผู้ขอรับทุน อาจารย์อริศา  จิระศิริโชติ 

ข้อ 3.2 (5)  
ระดับชาติ 
2,000 บาท 

ผลงานสร้างสรรค์ จํานวน 3 ผลงาน  

5. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ดร.ลูกทุ่ง 
เผยแพร่ใน  โครงการนําเสนอผลงานวิชาการด้านงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ระดับชาติ คร้ังท่ี 2  
   จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 19 – 20 พ.ค. 2565 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ 

ข้อ 3.2 (6.4)  
ระดับชาติ 

4,000 บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/ 
เงินรางวัล 

6. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ กาเยนทรีย์ 
เผยแพร่ใน  โครงการนําเสนอผลงานวิชาการด้านงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ระดับชาติ คร้ังท่ี 2  
   จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 19 – 20 พ.ค. 2565 
ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล 

ข้อ 3.2 (6.4)  
ระดับชาติ 

4,000 บาท 

7. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Human Body Form in Modern Art Context no.5 
เผยแพร่ใน  INTERNATIONAL of ART, DESIGN AND ARCHITECTURE EXHIBITION  2022 
   จัดโดย Rajamangala University of Technology Rattanakosin and via Virtual Reality 
    (VR)., 20th May- 30th  June, 2022. 
ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ 3.2 (6.1)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ จํานวน ๗ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ  ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสาร 

ประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ  อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๑๐๓-๑๖๔ ภูมิภาคศึกษา และได้เสนอโครงการจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี การจัดทําเอกสารประกอบการสอนเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา        
๔๕๐ ๑๐๓-๑๖๔ ภูมิภาคศึกษา และให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศของคณะฯ  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด  งวดละ ๒,๕๐๐ บาท  
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลศิแสวงกิจ ขอรับทุนสนับสนนุการนําเสนอผลงานวิจัย 
   และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับการตอบรับให้
เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Naka : Contemporary Art Interpretation on Nanthopananthasut 
Khamluang ณ Indian Council of Social Science Research ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 
๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด   เป็นเงิน    ๒๘,๙๐๐.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน      ๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่นําเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน      เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๕. ค่าที่พัก ๗ คืน (๒,๐๐๐ บาท x ๗ คืน)    เป็นเงิน    ๑๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
๖. ค่าเบ้ียเลี้ยง ๗ วัน (๒,๑๐๐ บาท x ๗ วัน)   เป็นเงิน    ๑๔,๗๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน         ๙๘๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน      ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน      ๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น             ๖๙,๐๘๐.๐๐  บาท 

                                                                                         (หกหม่ืนเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานท่ีจะไปนําเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นเงิน ๖๙,๐๘๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ การแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี ได้ขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ และได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ให้ลาออกจากตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ น้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้ที่ประชุมฯ  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ
สรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ดังน้ี 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุปผา   กรรมการ 
      (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย) 
  ๓. อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี   กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
  ๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ การแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล ได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
ต้ังแต่วันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๑  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๕  เพ่ือให้
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอ
แต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบัน
ตะวันออก ดังน้ี 
 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ  กรรมการ 
      (หัวหน้าภาควิชาปรัชญา) 
  ๓. รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล  กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาปัจจบัุนตะวันออก) 
  ๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมรายงานผลการดําเนินการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  รอบ ๖ เดือน  ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ (เพ่ิมเติม)  จํานวน      
๒  หน่วยงาน ดังน้ี 

๑. ภาควิชาปรัชญา 
๒. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  รอบ ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์  (เพ่ิมเติม)  จํานวน 
๒  หน่วยงาน  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๒ หลักสูตรเอเชยีศึกษา เสนอแก้ไขข้อความในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย 
   อัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพเิศษ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชีย
ศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้แก้ไขข้อความในระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังน้ี 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
๖.๒ คณะอักษรศาสตร์ 
 
(๑) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
ให้ชําระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ
เหมาจ่ายสําหรับรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเอเชีย
ศึกษา และรายวิชาเลือกเสรีที่คณะอักษรศาสตร์เปิด
สอน ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ 
บาท เว้นแต่นักศึกษาที่ศึกษาเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
และมีจํานวนหน่วยกิตเหลือไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ให้
ชําระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาค
การศึกษาละ ๑๒,๕๐๐ บาท 
 

๖.๒ คณะอักษรศาสตร์ 
 
(๑) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
ให้ชําระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท และค่าบํารุง
มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท เว้นแต่
นักศึกษาที่ศึกษาเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ
ตรวจสอบข้อมูลการสําเร็จการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรมีจํานวนหน่วยกิตเหลือไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
ให้ชําระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 
๑๒,๕๐๐ บาท และค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาค
การศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๕  วันท่ี  ๖  มิถุนายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑

(๒) ภาคการศกึษาพิเศษฤดูร้อน 
     (๒.๑) ค่าลงทะเบียนเรียนให้ชําระในอัตราสิบเท่า
ของค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาปกติตาม
ข้อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
ทั้งน้ี ในรายวิชาจะเปิดสอนจะต้องมีนักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียนต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้นไป 
     (๒.๒) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 
๒,๐๐๐ บาท 

 
(๒) ค่าลงทะเบียน ที่กําหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว เป็นค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเฉพาะรายวิชาใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต และรายวิชาเลือกเสรีที่
คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนเท่าน้ัน 
 
(๓) นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร
ของคณะวิชาอ่ืน ให้ชําระค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิมตาม
อัตราที่กําหนดในข้อ ๗.๑ ตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๒” 
 
(๔) ภาคการศกึษาพิเศษฤดูร้อน 
     (๔.๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
พิเศษฤดูร้อนในหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ ให้ชําระ
ค่าลงทะเบียนในอัตราหน่วยกิตละ ๑,๔๐๐ บาท  
     (๔.๒) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
พิเศษฤดูร้อนในรายวิชาของคณะอ่ืน ซึ่งไมไ่ด้กําหนดไว้
ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ให้ชําระค่าลงทะเบียน
ตามอัตราที่กําหนดในข้อ ๗.๒ ตาม “ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๒” 
     (๔.๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
พิเศษฤดูร้อน ให้ชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาค
การศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 
 
ทั้งน้ี ให้มผีลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ และให้
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


