
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 23/2563 

วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
6. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
8. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสรฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
16. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
20. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
22. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
5. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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7. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

8. อ.สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลางฝ่ายบริหาร กรรมการ 
  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

9. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
10. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. ผศ.ดร.วรัญญ ู พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
5. ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
6. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
7. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
8. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 

10. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
13. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
2. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3. ผศ.พีระพัฒน์ สําราญ ผู้อํานวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
4. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
2. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ 

หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3 การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับ
อนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 22/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2563  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 22/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2563 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. ขณะนี้มีนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาจํานวนมาก จึงขอความร่วมมือให้คณะวิชาแจ้ง

รายช่ือนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาไปยังกองบริหารงานวิชาการโดยด่วน 
2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรม SU-TCAS Open House แบบออนไลน์ ประมาณเดือน

มีนาคม-เมษายน 2564 โดยกองบริหารงานวิชาการจะประสานงานไปยังคณะวิชาเพ่ือให้จัดเตรียม Content 
สําหรับจัดทําคลิปแนะนําคณะวิชา 

3. ตามท่ีคณะวิชาได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 น้ัน ประธานจึงขอให้กองบริหารงานวิชาการ
แจ้งไปยังคณะวิชาทําการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว แล้วรวบรวมเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบภายในได้จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้นําปัจจัยที่สําคัญมาประกอบการประเมินเพ่ือให้แผนการตรวจสอบ
มีความครอบคลุมและสอดคล้องตามผลการประเมินความเสี่ยงสําหรับการเลือกกระบวนงาน หน่วยรับตรวจ 
น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้แผนการตรวจสอบมีการถ่ายทอดไปยังหน่วยรับตรวจ เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายในจึงเสนอท่ีประชุมทราบแผนการ
ตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานการเ งินมหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2564 

ประจําเดือนตุลาคม 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้าน
การเงิน ประจําเดือนตุลาคม 2563 งวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่อง
ทางการเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 23.63 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหัก
ลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 23.31 เท่า แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อ
หน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ 

ทั้งน้ี การจัดทํารายงานการเงินน้ีได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
สําเร็จรูป (MIS) สําหรับการบันทึกบัญชีในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning 
System) สําหรับการบันทึกบัญชีต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป และนําข้อมูลทางบัญชีของเงินนอก
งบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ บช.05 เข้าระบบ GFMIS โดยผ่านระบบ GFMIS Web Online ตาม
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หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
นําข้อมูลงบทดลองสําหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงาน ตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ทุกรายการให้
เป็นปัจจุบันและถูกต้องตรงตามรายการที่มีอยู่จริง  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน              
(1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-
2566) และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง               
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2563 ได้มีมติเห็นชอบแผนฯ แล้ว 

 ในการน้ี ได้ดําเนินการติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) จากทุกคณะวิชาและหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 รายงานผลประเมินความสุขในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรสัง กัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา  2562 / 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้สํารวจความสุขในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสํารวจข้อมูลจาก
บุคลากรประจํา ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา เพ่ือนําผลการประเมินที่ได้ ไปใช้ประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน 
เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรและการธํารงรักษาไว้ซึ่งคนดี คนเก่ง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้รวบรวมแบบสอบถามดังกล่าวและนํามาวิเคราะห์ประมวล           
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสุขในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร และข้อเสนอแนะต่างๆ ของบุคลากร 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้วิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินความสุขในการทํางานและความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกตามสายงาน ได้แก่ สายวิชาการ และ          
สายสนับสนุน พร้อมทั ้งขอให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ นําข ้อเสนอแนะที ่ได ้จากการสํารวจไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 รายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563 ได้กําหนดให้วันศุกร์ที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 เป็นวันสุดท้ายที่คณะวิชาส่งรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ไปยัง
กองบริหารงานวิชาการ น้ัน 

ในการน้ี กองบริหารงานวิชาการได้รายงานผลการศึกษาค้างส่ง และรายวิชาติดสัญลักษณ์ X 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาที่คณะวิชารับผิดชอบของระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา สํารวจ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563  

อน่ึง ตามข้อ 40 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   
พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้การวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้หลายวิธีในระหว่างภาคการศึกษา แต่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน รายวิชาใดที่ไม่มีการสอบ          
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้คณบดีเป็นผู้ประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
ทั้งน้ี ให้คณะวิชารายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยภายใน 14 วันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หรือตามที่ปฏิทิน
การศึกษากําหนด หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรายงานผลการศึกษาจะบันทึกสัญลักษณ์ X 
ในรายวิชาดังกล่าว และให้คณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาดําเนินการให้ได้ผลการศึกษารายวิชาน้ันและส่งให้
มหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด ทั้งน้ี ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถรายงานผล
การศึกษาได้ทันภายในกําหนดเวลาต่อคณะกรรมการประจําคณะและรายงานต่อสภาวิชาการด้วย ในกรณีที่         
คณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานผลการศึกษาในรายวิชาใดมายังมหาวิทยาลัยแล้ว และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความประสงค์จะขอแก้ไขผลการศึกษารายวิชาน้ัน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา          
คําช้ีแจงพร้อมแนบสมุดคําตอบหรือหลักฐานการให้คะแนนทั้งก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข นําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และรายงาน
ให้สภาวิชาการทราบต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมีคณะวิชานําร่องในการ
ส่งผลการศึกษาแบบออนไลน์ จํานวน 4 คณะวิชา คือ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
หารือร่วมกับกองบริหารงานวิชาการในการช้ีแจง/ทําความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับกระบวนการ/ขั้นตอนของการส่งผลการศึกษาแบบออนไลน์ เพ่ือให้ทุกคณะวิชาสามารถส่งผลการศึกษา
แบบออนไลน์ได้ในปีการศึกษาหน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.7 กําหนดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ระดับ

ปริญญาบัณฑิต ประจําปี พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา โดยมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบตํ่ากว่าระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเข้ารับการทดสอบในรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเข้าเป็น
นักศึกษา แต่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเร่งรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเข้าเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 และ
ได้รับผลการประเมินเป็น “S” (Satisfactory) หรือ “ผ่าน”  น้ัน  

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) 
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 และ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบกําหนดการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปี พ.ศ. 2564 โดย
แบ่งเป็น 4 รอบ ดังน้ี 

1. รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 (ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 
2564 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564) 

2. รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 
3. รอบที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 
4. รอบที่ 4 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบกําหนดการดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี  2.8 กําหนดการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบก่อน
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 (ชั้นปีที่ 3) ด้วยแบบทดสอบ STEP 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันอังคารที่ 
3 พฤศจิกายน 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
รอบทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ช้ันปีที่ 3) 
ด้วยแบบทดสอบ STEP น้ัน 

ในการน้ี ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ                
ที่ประชุมเพ่ือทราบกําหนดการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ช้ันปีที่ 3) ด้วยแบบทดสอบ STEP ในวันเสาร์ที่ 19 
ธันวาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนมัุติจ้าง นางสาวสาลนิี อันตรเสน เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-1807-333 สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา น้ัน   

คณะวิทยาการจัดการจึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหน่งเลขที่ 

A-1-1807-333 เป็นตําแหน่งเลขที่ A-2-1807-027 สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ 
2. คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวสาลินี อันตรเสน              

วุ ฒิ  Doctor of Philosophy in Creative Writing จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย คณะฯ          
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสาลินี อันตรเสน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
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ตําแหน่งเลขที่ A-2-1807-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ภาษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 970 คะแนน (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท ์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรกัษ์  กรรมการ 
5. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ชีวรัศมี    กรรมการ 
7. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหน่งเลขที่ 
A-1-1807-333 เ ป็นตําแหน่งเลขที่  A-2-1807-027 สัง กัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                 
คณะวิทยาการจัดการ 
 2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวสาลินี อันตรเสน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1807-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และภาษา คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นายปรมินทร์ บุญยะภาภรณ์ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0302-002 สังกัดงานบริการกลาง น้ัน  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ             
นายปรมินทร์ บุญยะภาภรณ์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายปรมินทร์ บุญยะภาภรณ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0302-002 อัตราเงินเดือน 
19,500 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง    กรรมการ 
 (นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์) 
4. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง   กรรมการ 
5. หัวหน้างานบริการกลาง กองกลาง   กรรมการ 
6. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายปรมินทร์ บุญยะภาภรณ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0302-002 อัตราเงินเดือน 
19,500 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน   
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนกังาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           

A-1-1200-105 โดยมีเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา/หลักสูตรและการสอน        
ที่ทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา/
หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์         
ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                
A-1-1200-105 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จาก เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา/
หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ และต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา เป็น เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ และมีวุฒิปริญญาโทหรือ            
ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1200-105 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จาก เง่ือนไขการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ 
โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธ์
ทางด้านคณิตศาสตร์ และต้องสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์/               
คณิตศาสตร์ศึกษา เป็น เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา/หลักสูตรและ             
การสอน ที่ทําวิทยานิพนธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ และมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั 
 
สรุปเรื่อง   
 ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1506-090 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและการบริหาร
บุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี  

1. เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ A-1-1506-090 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหน่งอาจารย์ เป็น
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

2. ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายศุภชัย วาสนานนท์ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน 48,890 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1506-301 เป็นตําแหน่งเลขที่ A-1-1506-090 โดยให้ได้รับ
เงินเดือนเท่าเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่าง
ดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
1. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่               

A-1-1506-090 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก
ตําแหน่งอาจารย์ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายศุภชัย วาสนานนท์ 
ตําแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  อัตราเ งินเ ดือน  48 ,890 บาท  สั ง กัดภาควิชา วิศวกรรมเค ร่ืองกล                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1506-301 เป็นตําแหน่งเลขที่                 
A-1-1506-090 โดยให้ได้รับเ งินเดือนเท่าเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิ บั ติงานต่อเน่ืองกัน ทั้ ง น้ี                 
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงิน
สวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและ             
กองทุนสวัสดิการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การเสนอรายชื่อกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจากกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก             
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 24 มกราคม 2564 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน และ          
ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลังก็ได้ ภายใต้จํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 จํานวน 1-3 คน และกําหนดให้ในการสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละครั้ง ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  บัดน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
  1. รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น 
  2. รองศาสตราจารย์ชินศักด์ิ ตัณฑิกุล 
  3. นายสยมภู พงษ์ดํา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553             
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1900-319 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตําแหน่งเลขที่ X-1-0100-025 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 46,910 บาท (อัตราเงินเดือนเดิมในสายวิชาการ) ได้รับอนุญาติให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด 4 ปี 1 เดือน 8 วัน              
ต้ังแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก             
วุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่วันที่             
11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งาน            
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 46,910 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
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2. นายณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1106-043 อัตราเงินเดือน เดือนละ 45,830 บาท สังกัดภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์            
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และ           
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563           
ซึ่งเป็นวันที่ งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 45,830 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และประเภทผู้แทนจากคณะและส่วนงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเป็นสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี) โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 
2562 ประกาศให้สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี (Bureau of Digital Technology) เป็นส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน        
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ น้ัน เนื่องจากกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง     
ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจํา            
ศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 4 กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเป็นสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี) ประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการ       เป็นประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ 
 (ปัจจุบันเป็นสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี) และอธิการบดีแต่งต้ัง 
 โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน    
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการ จํานวนไม่เกิน 3 คน    เป็นกรรมการ 
5. ผูแ้ทนจากคณะและส่วนงานซึ่งอธิการบดีแต่งต้ัง   เป็นกรรมการ 
 โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวนไมเ่กิน 5 คน 
6. ผูแ้ทนบุคลากรท่ีได้มาจากการเลือกต้ัง    เป็นกรรมการ 
 จํานวนไม่เกิน 3 คน 
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  ทั้งน้ี ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเป็นสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี) ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเป็นสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี) จํานวน 1-3 คน อธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และตามประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้แทนจากคณะ พ.ศ. 2559 
กําหนดให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้แทนจากคณะและส่วนงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายช่ือ          
ที่คณะและส่วนงานนําเสนอ จํานวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการประเภทผู้แทนจากคณะและส่วนงาน 
  บัดน้ี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้สรรหากรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
 2. นายรวิทัต ภู่หลํา 
 3. นายณรงค์ศักด์ิ ดิษฐสกุล 

และคณะวิชาและส่วนงานได้เสนอรายช่ือผู้แทนจากคณะและส่วนงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนจากคณะและส่วนงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 

1. เห็นชอบรายช่ือกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ 

2. แต่งต้ังกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนจากคณะและส่วนงาน 
จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

2.2 อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ เลิศนที สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
2.4 อาจารย์ ดร.ณัชพล โชติกไกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.5 อาจารย์มาย ยินชัย สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นอกจากน้ี ประธานได้แจ้งให้ทราบว่า กรรมการประเภทรองอธิการบดีที่อธิการบดี

มอบหมายน้ัน อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นกรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจํา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 561/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจํา โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ข้อ 17 ซึ่งกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงทําหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายช่ือ เอกสาร และหลักฐาน
ต่างๆ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่กําหนดในระเบียบ พร้อมทั้งรับรอง            
ว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์ได้ แล้วน้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 8 มกราคม 2564        
จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ชุดใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจํา โดยมีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   กรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี     กรรมการ 
4. ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
6. ผู้แทนคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
8. เลขานุการคณะโบราณคดี    กรรมการ 
9. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์    กรรมการ 

10. ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์    กรรมการ 
11. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ 
12. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
13. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
14. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. ผู้แทนคณะดุริยางคศาสตร์      กรรมการ 
16. ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
17. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
18. ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
19. ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
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20. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
21. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการ 
22. เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี   กรรมการ 
23. เลขานุการหอศิลป์     กรรมการ 
24. ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
25. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
26. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี   กรรมการ 
27. ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์   กรรมการ 
28. ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
29. ผู้อํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
30. ผู้อํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
31. ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป   กรรมการ 
 และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
32. ผู้แทนสํานักงานบริการวิชาการ    กรรมการ 
33. ผู้แทนสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม  กรรมการ 
 และการสร้างสรรค์ 
34. ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์   กรรมการและเลขานุการ 
 (นางสาวธณิดา มหาสวัสด์ิ) 
35. นางสาวศศิวิมล วัดตาล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
36. นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
37. นางสาวศุภมาศ มหาสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ

หน้าที่ของอธิการบดี ได้กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
ปีการศึกษา 2562/ปีการศึกษา 2563 น้ัน 

ในการน้ี กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตรา

ค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และห้องประชุม
ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้      
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และห้องประชุมของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็น
การให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการอาคารและสถานที่ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคณะมัณฑนศิลป์ โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 
ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการ
ในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562  

ในการน้ี คณะมัณฑนศิลป์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และห้องประชุม
ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และห้องประชุมของ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กองกฎหมายปรับแก้ไขตารางแนบท้าย
ประกาศดังกล่าว คอลัมน์ที่ 2 ในส่วนของหัวข้อ แก้ไขข้อความจาก “จํานวนที่น่ัง” เป็น “ขนาดห้อง” และใน
ส่วนของรายละเอียด ตัดคําว่า “ไม่เกิน” ออกทุกแห่ง ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข 

การบริหารเ งินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินบริจาค
สนับสนุนการดําเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อ 22 (1) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งด้านการบริหาร    
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ 
ตามภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์  

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร             
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
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บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563           
เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลัง

หน่วยกิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 13 (2) (ค) 
“ผู้เรียนที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ไม่มีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยม” ของประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา  
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย       
การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมาย
ด้านวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
24 มิถุนายน 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกข้อบังคับ ทั้งน้ี สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจ
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และนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ.
กําหนด น้ัน 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาหารือร่วมกันกับคณะวิชาและมีการอภิปรายกัน          
อย่างกว้างขวางเก่ียวกับข้อสังเกต ปัญหา หรือผลกระทบ จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีความเห็นในแนวทางการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่             
21 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ี ก.พ.ว. เสนอ โดยให้นําข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย  

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ประชุม ก.พ.ว. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 พิจารณาแล้ว             
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ แล้วให้นําเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร และการดําเนินการสําหรับ
อาจารย์ใหม่ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562-2566     
ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นกลไกที่สําคัญย่ิงในการผลิต
บัณฑิตเพ่ือทํางานและมีชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมโลกยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมได้จัดทําแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตาม
แนวทางกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (Professional Standards Framework หรือ PSF) ของสหราช
อาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย บนพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาล น้ัน 
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ในการน้ี ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และการดําเนินการสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยให้ใช้กรอบมาตรฐานดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 
2564 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร และการดําเนินการสําหรับ
อาจารย์ใหม่  
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอให้เพ่ิมหัวข้อเก่ียวกับ “ความผูกพันองค์กร” ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ตาม
กรอบสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ขอให้พิจารณาการดําเนินการสําหรับอาจารย์ปัจจุบันด้วย 
แล้วให้ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาและเสนอกองกฎหมาย

ตรวจสอบก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนใน
ส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 
ซึ่งประกอบด้วยการแต่งต้ัง วิธีการดําเนินงาน หน้าที่และอํานาจ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย โดย (ร่าง) 
ข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดว่า ให้มีระเบียบว่าด้วยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้
สอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน 

ในการน้ี กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กองกฎหมายปรับแก้ไขข้อความใน 
(ร่าง) ระเบียบดังกล่าว จาก “หน่วยงานของรัฐ” เป็น “มหาวิทยาลัย” ทุกแห่ง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอหารือการดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี นางสาวลลิดา กุลสุวรรณ ได้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และได้ขอลาออกจากการ
เป็นนักศึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยมีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียน         
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้ชําระไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 จํานวน 65,400 บาท น้ัน 

ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 และกองกฎหมายได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เน่ืองจากการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มิได้มี
การกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนให้แก่ 
นางสาวลลิดา กุลสุวรรณ ตามท่ีขอมาได้ 

ทั้งน้ี กองกฎหมายมีข้อสังเกตเก่ียวกับ“ค่าประกันของเสียหาย” ซึ่งเป็น “ค่าธรรมเนียมอ่ืน” 
ประเภทหน่ึง ที่นักศึกษาต้องชําระให้แก่มหาวิทยาลัยตามข้อ 5 (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 น้ัน กองกฎหมายเห็นว่า “ค่าประกันของ
เสียหาย” ถูกกําหนดให้นักศึกษาต้องชําระก็เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์และสร้างความมั่นใจระดับหน่ึง
ให้แก่มหาวิทยาลัยหากมีกรณีที่นักศึกษาก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยก็สามารถนํา “ค่าประกันของเสียหาย” มาชําระเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบ้ืองต้น และในส่วนของนักศึกษาเอง การชําระ “ค่าประกันของเสียหาย” 
ก็เป็นเรื่องที่พึงระลึกว่า จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแก่มหาวิทยาลัยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะไม่ต้องชําระค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย สถานะของ “ค่าประกันของเสียหาย” จึงเป็น
เพียงการประกันการชําระหน้ีของนักศึกษาหากกระทําละเมิดให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

และเมื่อพิจารณาในด้านสถานะทางกฎหมายเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิของ “ค่าประกันของเสียหาย” 
ก็มีความเห็นว่า “ค่าประกันของเสียหาย” ที่นักศึกษาชําระโดยการส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นการส่งมอบ
เพ่ือเป็นประกันว่า ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเท่าน้ัน จึงมิได้ส่งมอบให้โดยเด็ดขาด แม้ว่าเงินซึ่งเป็น “ค่าประกันของเสียหาย” จะอยู่ในความ
ครอบครองของมหาวิทยาลัยก็ตาม หากมหาวิทยาลัยยังมิได้ใช้สิทธ์ินํา “ค่าประกันของเสียหาย” มาชดใช้แทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดจากการกระทําของนักศึกษา เงิน “ค่าประกันของ
เสียหาย” จึงยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของนักศึกษาอยู่ 

จึงเห็นได้ว่า “ค่าประกันของเสียหาย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันการชําระ
ค่าเสียหายจากการกระทําของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
“ค่าประกันของเสียหาย” ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยในวันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน
แต่อย่างใด หากนักศึกษาไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ต้องคืน “ค่าประกันของ
เสียหาย” ให้แก่นักศึกษา แต่ถ้านักศึกษาก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็สามารถนํา 
“ค่าประกันของเสียหาย” มาชําระเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยได้ 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่านักศึกษาได้กระทําความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไม่มีอํานาจทางกฎหมายใดท่ีจะยึดถือเอา “ค่าประกันของเสียหาย” 
มาเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยได้ ดังน้ัน เมื่อนักศึกษาคนใดพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แล้ว และไม่พบว่านักศึกษาคนน้ันได้กระทําความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ก็ต้องคืน “ค่าประกันของเสียหาย” ให้แก่นักศึกษาคนน้ัน 

เน่ืองจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มิได้มีการกําหนดเก่ียวกับการคืน “ค่าประกันของเสียหาย” ซึ่งเป็น “ค่าธรรมเนียม
อ่ืน” ให้แก่นักศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อมหาวิทยาลัยไม่มีอํานาจทาง
กฎหมายใดที่จะอ้างว่า “ค่าประกันของเสียหาย” ที่มหาวิทยาลัยรับไว้ในวันที่นักศึกษาได้ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนมีสถานะอ่ืนที่มิใช่รับไว้เพ่ือเป็นประกันของเสียหายและเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบ
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงสมควรคืน “ค่าประกันของเสียหาย” ให้แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมิได้กระทําความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อไปโดยหลัก
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ซึ่งอธิการบดีในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง มีอํานาจหน้าที่ในการ
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายตามความในมาตรา 36 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 โดยอธิการบดีสามารถขอคําปรึกษาและข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ           
ข้อ 8 (8) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คืนค่าประกันของเสียหาย ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมอ่ืนตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้แก่
นักศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมิได้กระทําความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกตของกองกฎหมาย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 217/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่งจะครบวาระ       
การปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 มกราคม 2564 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ข้อ 6 กําหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
ทําหน้าที่พิจารณาจัดสรรการใช้เงินทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ ประกอบด้วย  

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. บุคคลซึ่งผู้บริจาคเห็นชอบ  กรรมการ 
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวนภารัตน์ ด่านกลาง ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองคลัง  เหรัญญิก 

(หัวหน้างานคลัง กองงานวิทยาเขต เดิม) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลป
ประสิทธ์ิ โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
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6. ทายาทพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ หรือผู้แทน กรรมการ 
7. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวนภารัตน์ ด่านกลาง ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองคลัง  เหรัญญิก 
 (หัวหน้างานคลัง กองงานวิทยาเขต เดิม) 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 104/2563 ลงวันที่ 20 มการาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี ต้ังแต่วันที่             
1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 น้ัน   

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวใกล้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ชุดใหม่) โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที่คัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น พร้อมทั้งคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็น
บุคลากรดีเด่นและเข้ารับของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ตามรายช่ือตาม (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1972/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 แต่งต้ัง

คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่งได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538 ข้อ 6 กําหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง ทําหน้าที่พิจารณาดําเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมท้ังการจัดสรรการใช้เงินกองทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ 
ประกอบด้วย 
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1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. บุคคลซึ่งที่ประชุม ก.บ.ม. เห็นชอบ กรรมการ 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ราย 
3. รองอธิการบดี จํานวน 1 ราย กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้อํานวยการกองคลัง  เหรัญญิก 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
4. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
6. ผู้อํานวยการกองคลัง  เหรัญญิก 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบ

การคัดเลือกกลางบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แจ้งเกณฑ์การเทียบวุฒิจากต่างประเทศ
ที่ใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 
System : TCAS) ประจําปีการศึกษา 2564 และ 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ทปอ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังน้ี  

1. ในปีการศึกษา 2564 ให้สถาบันทําประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิ และประกาศให้สาธารณะ
ทราบ โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศของ ทปอ. ตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 
21 สิงหาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 หรือเกณฑ์ที่สถาบันพิจารณาตามความ
เหมาะสม  

2. ในปีการศึกษา 2565 มีข้อเสนอแนะให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พิจารณา ดังน้ี  
2.1) ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการเทียบวุฒิจากต่างประเทศ และเทียบเกรดผลการ

เรียน (GPAX) โดยออกเป็นเอกสารเพ่ือนําไปใช้ย่ืนสมัครกับสถาบันต่างๆ ทั้งน้ี ขอความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ 
ยอมรับเอกสารการเทียบวุฒิจาก ทปอ. 
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2.2) ทบทวนเกณฑ์การเทียบวุฒิจากต่างประเทศของ ทปอ. โดยเฉพาะผลการสอบเทียบ 
GED โดยขอให้แต่ละสถาบันทบทวนเกณฑ์ GED ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

- คะแนนขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 145 คะแนน 
- คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 
- เทียบวุฒิให้จบ ม.6 สายศิลป์ภาษาและสายศิลป์คํานวณ น้ัน 

ในการน้ี กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา
เทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ใน             
ปีการศึกษา 2565 ตามข้อเสนอแนะในข้อ 2 ของ ทปอ. ดังน้ี 

2.1) ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการเทียบวุฒิจากต่างประเทศ และเทียบเกรดผลการเรียน 
(GPAX) โดยออกเป็นเอกสารเพ่ือนําไปใช้ย่ืนสมัครกับสถาบันต่างๆ ทั้งน้ี ขอความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ 
ยอมรับเอกสารการเทียบวุฒิจาก ทปอ. 

2.2) ทบทวนเกณฑ์การเทียบวุฒิจากต่างประเทศของ ทปอ. โดยเฉพาะผลการสอบเทียบ GED 
โดยขอให้แต่ละสถาบันทบทวนเกณฑ์ GED ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

- คะแนนขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 145 คะแนน 
- คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 
- เทียบวุฒิให้จบ ม.6 สายศิลป์ภาษาและสายศิลป์คํานวณ  

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2563 ได้มีข้อเสนอแนะในข้อ 2.2) ดังน้ี 

1. ข้อย่อยที่ 2 ให้ตัดข้อความ “คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 660 คะแนน” ออก 
เน่ืองจากตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีกําหนดไว้  

2. ข้อย่อยที่ 3 ให้เพ่ิมข้อความ “สายวิทยาศาสตร์” ต่อท้าย 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 ข้อ 16 กําหนดให้การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอํานาจการพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการ
กําหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะในข้อ 2 ของ ทปอ. แล้ว มีมติเห็นชอบให้กําหนดเกณฑ์
การเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 เป็นดังน้ี 

2.1) ให้ ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเทียบวุฒิจากต่างประเทศ ในกรณีที่เกณฑ์
การเทียบวุฒิจากต่างประเทศสอดคล้องตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

2.2) เกณฑ์การเทียบวุฒิจากต่างประเทศให้กําหนดผลการสอบ GED ดังน้ี 
- คะแนนขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 145 คะแนน โดยไม่กําหนดเง่ือนไข

คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา 
- เทียบวุฒิให้จบ ม.6 สายศิลป์ภาษา สายศิลป์คํานวณ และสายวิทยาศาสตร์ 

แล้วให้นําเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 1/2564 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 1/2564 กําหนดรับนักศึกษา
ทั้งหมด 3 หลักสูตร จํานวน 240 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 120 คน 
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 60 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LBM) จํานวน 60 คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 1/2564 ตามที่วิทยาลัย
นานาชาติเสนอ โดยมอบหมายให้กองกฎหมายตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 การจัดซ้ือลิขสิทธิ์การใช้งาน Adobe Creative Cloud (All apps) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ในการใช้งาน Adobe Creative Cloud (All apps) น้ัน  

ในการน้ี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดซื้อลิขสิทธ์ิการใช้งาน 
Adobe Creative Cloud (All apps) พร้อมน้ีได้จัดทําสรุปความต้องการการใช้งานลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าว
ของคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ รวมจํานวน 1,030 สิทธ์ิ ดังน้ี 

1. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1 สิทธ์ิ 
2. คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 240 สิทธ์ิ 
3. คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 10 สิทธ์ิ 
4. คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 5 สิทธ์ิ 
5. คณะดุริยางคศาสตร์ จํานวน 37 สิทธ์ิ 
6. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 700 สิทธ์ิ 
7. สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 22 สิทธ์ิ 
8. หอศิลป์ จํานวน 5  สิทธ์ิ 
9. กองกฎหมาย จํานวน 2 สิทธ์ิ 
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10. กองบริหารงานวิชาการ จํานวน 3 สิทธ์ิ 
11. กองแผนงาน จํานวน 1 สิทธ์ิ 
12. สํานักงานบริหารการวิจัย จํานวน 4 สิทธ์ิ 
 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจัดซื้อลิขสิทธ์ิการใช้งาน Adobe Creative 
Cloud (All apps) ตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ ทั้งน้ี หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เพ่ิมสิทธ์ิการใช้
งานลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวขอให้แจ้งไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 
เลิกประชุมเวลา 11.35 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


