
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๖ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จนัทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๘ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๙ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยเอเชียศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๗/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  ค่าวัสดุการศึกษาจากเงินรายได้ของส านักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส านักหอสมุดกลาง ไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาให้กับคณะวิชาได้เหมือน
ทุกปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและเป็นการเยียวยาให้กับนักศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบที่เกิดจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส านักหอสมุดกลาง จึงสนับสนุนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของส านักหอสมุดกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ให้แก่คณะอักษรศาสตร์  จ านวน ๓๗,๒๐๐ บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส าหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยคณะฯ สามารถสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นเหมาะสม โดยส านักหอสมุดกลางจะด าเนินการให้หรือคณะฯ จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศส่งให้หอสมุดด าเนินการ ในการนี้ ขอให้คณะฯ เสนอรายชื่อหนังสือ e-book หรือวัสดุการศึกษาที่
เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษามายังส านักหอสมุดกลาง  ภายในวันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๓  ดังนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงขอให้ภาควิชาพิจารณาเสนอรายชื่อหนังสือที่
เป็น e-book มายังคณะฯ ภายในวันพุธที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การพิจารณาด าเนินการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ 
   จังหวัดนครราชสีมา 
 
สรุปเรื่อง  ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่าส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีการขอเข้า
ศึกษาเพ่ือเยียวยานักเรียน  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา  ในการศึกษาต่อตาม        
ความประสงค์ของนักเรียน  พร้อมทั้งขอสนับสนุนทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยตามแต่จะ
เห็นสมควรราย นางสาวธิรดา เปรมารุพันธ์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนวัดทรงธรรม  
และสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ความอนุเคราะห์รับนางสาวธิรดา  เปรมารุพันธ์    
เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์  ในการรับสมัครรอบที่ ๕  รับตรงอิสระ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เอเชียศึกษา (สาขาภาษาจีน) หากมีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์รับเข้าศึกษา  โดยยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และให้แจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา)  
   กลุ่มภาษาญี่ปุ่น โครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่า  สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
ด าเนินการค านวณคะแนนรวมผู้สมัครหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิตผิดพลาด  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ทปอ. จึงขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณารับนางสาวจิตรรัตน์  ลาภวรกิจชัย  เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)  โดยระบบ TCAS  รอบที่ ๓  ตามที่ ทปอ. มีมาตรการช่วยเหลือให้
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนี้มีสิทธิเลือกกลับมาใช้สิทธิ์เข้าเรียนในคณะวิชาที่เคยสละสิทธิไปแล้วได้  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ความอนุเคราะห์รับนางสาวจิตรรัตน์  ลาภวรกิจชัย 
เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียศึกษา  (ภาษาญี่ปุ่น)  เนื่องจากนางสาวจิตรรัตน์        
ลาภวรกิจชัย  มีผลคะแนน ๗๒.๗๖  อยู่ในเกณฑ์ดี  และให้แจ้งกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๑๔-๕๙ ประเด็น 
   การเมืองร่วมสมัย 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาสังคมศาสตร์  ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๑๔-๕๙ ประเด็น
การเมืองร่วมสมัย  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนางสาวหฤทัย เทียนม่วง  รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๑๐๕๕๓ จากค่าระดับคะแนน B+ เป็น F เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการในการสรุปคะแนนของอาจารย์
ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา            
๔๓๕ ๒๑๔-๕๙  ประเด็นการเมืองร่วมสมัย  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนางสาวหฤทัย    
เทียนม่วง รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๕๕๓ จากค่าระดับคะแนน B+ เป็น F ต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมฯ ว่าภาควิชาได้ส่งรายละเอียด มคอ.๒ หลักสูตร    
อักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  จ านวน  ๕  สาขาวิชา  ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
๒. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
๓. สาขาวิชานาฏยสังคีต 
๔. สาขาวิชาปรัชญา 
๕. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายละเอียด มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) เพ่ิมเติม จ านวน ๕ สาขาวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ รายช่ืออาจารย์พิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภาษาไทยและภาควิชานาฏยสังคีตได้แจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ  ประจ าภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของภาควิชาภาษาไทยและภาควิชานาฏยสังคีต  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.  

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง สภาคณาจารย์และพนักงานได้ให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนพร้อมทั้งผลงาน 
เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) พิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านบริการดีเด่น 
๒. ด้านบริหารดีเด่น 
๓. ด้านวิชาชีพดีเด่น 
๔. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 
๕. ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาพิจารณารายชื่อบุคลากรที่มีความเหมาะสม
และเสนอมายังคณะฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ 
   รถยนต์และเก็บรักษารถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ ๒ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์และเก็บรักษารถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ ๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์และเก็บรักษารถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ ๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการ 
   ในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ  และห้องประชุม  ของคณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตรา
ค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เสนอให้กองกฎหมายตรวจพิจารณานั้น นิติกรได้พิจารณาและปรับแก้ไขแล้ว และเสนอให้คณะฯ ก าหนดจ านวน
เงินค่าประกันความเสียหายด้วย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามที่กองกฎหมายปรับแก้ไข  ทั้งนี้  ให้ก าหนดเงินค่าประกันความเสียหายตามข้อ ๙    
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  และให้เสนอกองกฎหมายต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอน การสอบ การจัดกิจกรรม และด้านความปลอดภัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดการเรียน
การสอน การสอบ การจัดกิจกรรม และด้านความปลอดภัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เรื่อง การจัดการเรียนการสอน  การสอบ  การจัดกิจกรรม  และด้านความปลอดภัย ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ (ร่าง)  โครงการสุดสัปดาห์แห่งชีวิตน้องใหม่อักษรศาสตร์   

(Freshy Weekend@ArtsSU)  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอ (ร่าง) โครงการสุดสัปดาห์แห่งชีวิตน้องใหม่อักษรศาสตร์ 
(Freshy Weekend@ArtsSU) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง)  โครงการสุดสัปดาห์แห่งชีวิตน้องใหม่       
อักษรศาสตร์ (Freshy Weekend@ArtsSU)  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ สมาคมศิษย์เก่าบริจาคเงินที่ได้จาก “โครงการสมทบทุนช่วยน้องฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙” 
   ให้แก่คณะอักษรศาสตร์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง นายก
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะอักษรศาสตร์ จะน าตัวแทนศิษย์เก่ามามอบเงินบริจาคจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสน
บาทถ้วน) ให้แก่คณะอักษรศาสตร์ นอกจากนี้ นายภูษิต  ศศิธรานนท์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๗ ได้
บริจาคเงินให้คณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะอักษรศาสตร์ 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


