
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 13/2564 

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
6. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
14. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

17. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
18. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
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19. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
22. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   

4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย   
5. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
6. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

3. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

4. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

5. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา 

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

7. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย 

9. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เม่ือวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. ดวยภาวะวิกฤตอันเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานในดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพเศรษฐกิจ 
รวมทั้งสงผลกระทบตอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหชวยเหลือเยียวยาเพ่ือเปนการลดภาระ
คาใชจายและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกลาว โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ใหลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ไดแก คาบํารุง
มหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นการศึกษา ในอัตรารอยละ 10 ของอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาตองชําระในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 และมหาวิทยาลัยไดออก
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย กองคลังไดจัดทําแนวปฏิบัติการ
ชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ดังนี ้

1. นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนยอดสุทธิหลังหักสวนลด โดยใบแจงยอด
การชําระเงินจะแสดงรายการสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ในอัตรารอยละ 10 

2. กรณีนักศึกษาชั้นปที่  1 หรือนักศึกษาชั้นป อ่ืน (ถามี) ท่ีชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาเต็มจํานวนไปกอนหนาแลว มหาวิทยาลัยจะจายเงินสวนลดรอยละ 10 คืนใหนักศึกษาผานการโอน
จายตรงเขาบัญชีธนาคารของนักศึกษา โดยใหคณะวิชาสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ชําระเงินแลว โดยระบุชื่อ 
นามสกุล รหัสนักศึกษา เลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา (สามารถใชบัญชีธนาคารไดทุกธนาคาร ยกเวน
ธนาคารออมสิน) จํานวนเงินสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาบัตรนักศึกษา และสําเนาหนาสมุดบัญชีของนักศึกษา เพื่อยืนยันความถูกตองในการโอนเงิน ซึ่งนักศึกษา
สามารถรับรองสําเนาถูกตองโดยการสแกนและนําสงดวยชองทางอิเล็กทรอนิกสใหคณะวิชาได จากนั้นคณะ
วิชาตรวจสอบและรับรองความถูกตองของขอมูลและสงขอมูลไปยังกองคลังของแตละวิทยาเขตที่คณะวิชา
สั งกัด โดยกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่ กํ าหนด พรอมทั้ งส งเปนไฟล  Excel มายัง SUPPORT e-Mail: 
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Phanischakan_o@su.ac.th ทั้งนี้ กองบริหารงานวิชาการไดบันทึกจํานวนเงินสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา
เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ในระบบการเงินนักศึกษาเรียบรอยแลว 

อนึ่ง ขอใหคณะวิชาใชความรอบคอบในการดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
เพ่ือไมใหเกิดความลาชาในการจายเงินเยียวยานักศึกษา หากมีเหตุขัดของไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
นักศึกษาได เชน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ไมถูกตอง อาจจะทําใหมีคาใชจาย ซึ่งคณะวิชาตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

2. ขณะนี้ เขาสูชวงการเปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใหทุกคณะวิชา
ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการการเฝาระวัง ปองกัน และควบคมุ เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดมีความรุนแรงขึ้น  

ทั้งนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา 
1) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 3 

ราย โดยในขณะนี้บุคลากร 2 ราย ไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทรและโรงพยาบาล
นครปฐมแลว และขอขอบคุณกองกิจการนักศึกษาที่ชวยติดตอประสานงาน สําหรับอีก 1 รายเปน
ผูประกอบการรานคาภายในโรงอาหาร ซึ่งขณะนี้ไดใหหยุดจําหนาย และวิทยาเขตไดดําเนินการฉีดพนยาฆาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกบริเวณเรียบรอยแลว 

 2) การเปลี่ยนแปลงสถานที่บริการในการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม         
โดยจะแจงกําหนดวันและเวลาการใหบริการฉีดวัคซีนใหมตอไป  

รองอธิการบดี เพชรบุรี ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขณะนี้บุคลากรและผูประกอบการรานคา
ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 จํานวน 250 คน และวัคซีน AstraZeneca 
เข็มที่ 2 จํานวน 100 คน โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดรับโควตาการจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดเพชรบุรี 
จํานวนทั้งสิ้น 350 คน  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 มีนักศึกษาใหมรายงานตัวเพ่ือเขาหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยไดใหนักศึกษาที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด 
10 จังหวัด กักตัวเปนระยะเวลา 14 วัน อีกทั้งไดมีการหารือรวมกับผูประกอบการหอพักเอกชนที่อยูภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือแจงแนวทางการบริหารจัดการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยใหผูประกอบการหอพักเอกชนดําเนินการตามมาตรการตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
เนนย้ําใหปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวอยางเครงครดั 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ป งบประมาณ  พ .ศ . 2564 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทาง
การเงิน พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 25.00 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหัก
ลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 24.63 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) สําหรับการบันทึกบัญชีและนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึก
ในงบทดลองตามแบบ บช.05 เข าระบบ GFMIS โดยผ านระบบ GFMIS Web Online ตามหนั งสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการนํา
ขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

อนึ่ง ผูชวยอธิการบดีฝายคลังไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมวา สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ไดแจงเลื่อนการเขาตรวจสอบรายงานการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือใหขอเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงาน
การเงินท่ีมีผลตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหคณะวิชาจัดสงเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการชี้แจงไว หากมีขอสงสัยใหติดตอประสานงานกับกองคลัง หรือสํานักงาน
ตรววจสอบภายใน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2563 
ประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันท่ี 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562 กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ตองผานการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ โดยมีผลการทดสอบความรู
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEF) ในระดับไมต่ํากวาระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับต่ํากวาระดับ B2 และไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิ เศษในหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) โดยมีคาจายตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาจะตองมีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และไดรับผลการประเมินเปน 
“S” (Satisfactory) ซึ่งในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2563 ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เรงรัด (Intensive Course) แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2563 จํานวน     
4 รอบ ไปแลวนัน้ 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2563 ประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 
2563 (รอบที่ 2) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน       
ปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 3) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา โดยมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเขารับการทดสอบในรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเขาเปน
นักศึกษา แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งในปการศึกษา 2563-2564 ไดจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561       
(ชั้นปที่ 3) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 6 รอบ ไปแลวนั้น  

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศกึษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 ขอเชิญรวมเปนเจาภาพในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป      

พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน           
ผาพระกฐิน ประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือนําไปถวายพระภิกษุสงฆที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดกลาง ตําบล
กาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

ในการนี้ กองกลางขอแจงรายละเอียดสําหรับคณะวิชา/สวนงานที่ประสงคใชเงนิปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือรวมทําบุญงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอใหแจงโอนงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิชา/สวนงานไปยังงบประมาณ
เงินรายไดของกองกลาง แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เงินทุน 2210000 ศูนยเงินทุน 2110100 ขอบเขต
หนาที่ 64551067000000 ท้ังนี้ ไดแนบรายงานเงินบริจาครวมเปนเจาภาพกฐินพระราชทานของคณะวิชา/
สวนงาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลโครงการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาคณาจารยและพนักงานไดจัดโครงการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจชองทางและเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนออนไลน 
รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนออนไลนของอาจารยและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)      
โดยเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของแบบสอบถามที่เปนกระดาษและแบบสอบถามออนไลน ระหวางวันที่ 21 
เมษายน - 17 พฤษภาคม 2564 นั้น 

ในการนี้ สภาคณาจารยและพนักงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลโครงการศึกษา
และวิเคราะหผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหกองบริหารงานวิชาการ ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิชาพิจารณาผลกระทบจากรายงานดังกลาวเพ่ือนําไปปรับปรุงการบริหารงาน
และการจัดการเรียนการสอนออนไลนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ใหเหมาะสมตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 การจัดตั้งสํานักงานกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 

University International Office) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยงานวิเทศสัมพันธเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและขับเคลื่อนภาพลักษณความเปน
สากล (Internationalization) ใหกับมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจสําคัญ คือ สงเสริมการทําขอตกลงความรวมมือ
และกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ (MoU, MoA) จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมภายใต
ความรวมมือกับสถาบันตางๆ การตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ การประชาสัมพันธ และใหคําแนะนําดาน
ทุนการศึกษาแกบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเปนศูนยกลางในการประสานงานและบริการขอมูลตางๆ ใหกับ
นักศึกษาตางชาติ อันเปนกลไกที่จะนําไปสูมาตรฐานความเปนสากล ใหกับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ผูบริหาร และองคกร ประกอบกับสภาวการณปจจุบันมีการแขงขันที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย
จําเปนตองปรับตัวสูความเปนสากล เพ่ือดึงดูดนักศึกษาตางชาติใหมาศึกษาในสถาบันของตน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล สงเสริมและ
ประสานงานการพัฒนาระบบเครือขายและความกาวหนาทางวิชาการใหมหาวิทยาลัยกลายเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นําและเปนสากลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดวยเหตุนี้ งานวิเทศสัมพันธจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางาน เพิ่มภาระงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตอบโจทยตามแผนงานที่วางไว ซึ่งมุงเนนความเปนสากล ทั้งดานนโยบาย 
บริหารจัดการ และการดําเนินการ และเพ่ือใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีเก่ียวกับการดําเนินงานและสิ่งที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรควรเรงดําเนินการอยางเรงดวน ดานความเปนนานาชาติ ซึ่งผานความเห็นชอบจาก       
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยงานวิเทศสัมพันธได
วิเคราะหสภาวการณทั้งภายในและภายนอก ในประเด็นที่เก่ียวของกับกิจการตางประเทศของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งศึกษาองคประกอบปจจัยของการบรรลุเปาหมาย ความเปนมาตรฐานสากลโดยอาศัยการอางอิงดัชนี QS 
University Ranking พบวาตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา คือการรับเขาของ
นักศึกษาตางชาติ ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไมมีระบบกลไกรองรับการสมัครเขาเรียนของนักศึกษา
ตางชาติอยางเหมาะสม ดังนั้น การบริหารขอมูลที่เก่ียวกับนักศึกษาตางชาติจึงจําเปนเรงดวนเพ่ือการขับเคลื่อน
มาตรฐานความเปนสากลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการจัดตั้งสํานักงานกิจการตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University International Office) โดยแบงองคประกอบโครงสรางเพ่ือให
สอดคลองกับการดําเนินงานดานกิจการตางประเทศตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยตั้งไวเปน 4 องคประกอบหลัก 
ดังนี้ 
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1. Global Partner and Collaborations: สงเสริม พัฒนา ขยาย และธํารงความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันและองคกรตางชาติ ใหเปนที่ประจักษในระดับสากล โดยมีขอบขายการทํางาน  

2. International Support Services: บริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารสําคัญ
ตางๆ ทั้งกอนเดินทางเขามาในประเทศและระหวางศึกษาในมหาวิทยาลัย ประสานงานที่พักทั้งในและนอก
วิทยาเขต ประสานงานขอมูลหลักสูตร คณะวิชา ใหกับนักศึกษาตางชาติ รวมถึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และให
คําปรึกษาการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3. International Mobility Development: สงเสริมและพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ขยายผลทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ การจัดหาทุนจากสถานทูต มหาวิทยาลัยและองคกรตางประเทศ
ใหกับนักศึกษาและคณะวิชาตางๆ และพัฒนาหนวยงานในการตอบสนองนโยบายความเปนสากลของ
มหาวิทยาลัย  

4. General Management and Administration: ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับงานตางประเทศ ดูแลบริหารงานทั่วไป และใหบริการงานขอมูลที่เปน
ภาษาอังกฤษ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1-4 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแลว นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 2 โควตา (Quota) รอบ 3 Admission 1-2 และรอบ 4 รับตรงอิสระ 
(Direct Admission) ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจําแนกตามคณะวิชา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสาร
องคกร กองบริหารงานวิชาการ และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน
การบริหารจัดการเพ่ือลดภาระการปฏิบัติงานไดเปนอยางมาก  

ทั้งนี้ ขอใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการหารือรวมกับคณบดีทุกคณะวิชาเพื่อวางแผนการรับ
นักศึกษาใหไดนักศึกษาตามจํานวนที่กําหนด 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            
A-1-1400-077 นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล           
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง 
นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           
A-1-1400-077 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 905 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา         
625 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะเภสัชศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีดิจิทัล กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร 
6. นายชัยวัฒน ตันติบวรเดชา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1400-077 อัตราเงินเดือน เดือนละ           
31,500 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน              
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ          
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
 1. นางสาวพรพิมล สรอยสังวาลย วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0308-051 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต
วันที ่14 ธันวาคม 2563 
 2. นางสาววิรัญญา โกเมนกุล วุฒิ เภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก           
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1403-010 อัตราเงินเดือน            
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563           
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 2 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา คณะอักษรศาสตร  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช          

ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที ่A-1-1103-027 และ ตําแหนงเลขที่ A-1-1103-028 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย             
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1103-027 และ ตําแหนงเลขที่  A-1-1103-028 ดวยวุฒิปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอเมริกัน การแปลและการลาม ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต หรือ การสอนภาษาอังกฤษ ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี ่ยนเงื่อนไข          
การบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
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- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร หรือ 
ภาษาศาสตรประยุกต  

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร  หรือ 
ภาษาศาสตรประยุกต ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ  

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง             
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลยัในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่         
A-1-1103-027 และ ตําแหนงเลขที่ A-1-1103-028 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํ าเนินการเป ดรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที ่A-1-1207-066 นั้น 
  และตามมติ ก.บ.ม. ครั้งท่ี 19/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไข       
การบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1207-066 โดยผูสมัครตอง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก และอยูในข้ันตอนของการทํา
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน/การพัฒนา
การศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
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คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-066 ตามวุฒิดังกลาวขางตนแลว ปรากฏวาไมมีผูสมัครตําแหนง
ดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี ้

1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนา
หลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวทิยาการศกึษา โดยตอง
จบการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน/ 
การพัฒนาการศกึษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนา
หลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา ที่กําลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน              
/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง             
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่          
A-1-1207-066 สังกัดคณะศึกษาศาสตร 
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ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒกิารศึกษาไวในทะเบียนประวัติ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน           
ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการ
สอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป              
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ              
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน           
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ 
ผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน          
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 
 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 288/2559 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 
2559 ที่ 1361/2561 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ที่ 560/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ 1533/2562            
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และที่ 512/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 สั่งอนุญาตให นายอนวัช บุญญภักดี 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1700-018 
สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง          
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรทางน้ํา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology)           
มีกําหนด 4 ป 10 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และที่ 1281/2563 ลงวันที่               
11 มิถุนายน 2563 สั่งอนุญาตให นายอนวัช บุญญภักดี ซึ่งไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว และอยูระหวางทํา
วิทยานิพนธ รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และนายอนวัช บุญญภักดี  
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Aquaculture and Aquatic Resources 
จาก Asian Institute of Technology จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) 
ตั้งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ซึ่งหนวยงาน       
การเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
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 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ 
ราย นายอนวัช บุญญภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1700-018 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,080 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 
42,080 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร         
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Aquaculture and Aquatic Resources 
จาก Asian Institute of Technology จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) 
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายอนวัช 
บุญญภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่            
A-1-1700-018 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,080 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร         
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Aquaculture and Aquatic Resources 
จาก Asian Institute of Technology จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) 
เพ่ิมขึ้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดคณะมัณฑนศิลป 
 

สรุปเรื่อง 
คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายเศกสันต แสงทอง ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-501 วุฒิวิทยาศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) จากสถาบันราชภัฏธนบุรี สังกัดสํานักงานคณบดี            
คณะมัณฑนศิลป จากนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ โดยกองทรัพยากรมนุษย 
ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา นายเศกสันต แสงทอง มีคณุสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนง ดังนี้  

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป   ประธานกรรมการ 
2. นางภาวนา ใจประสาท    กรรมการ 
3. นายวุฒิ คงรักษา    กรรมการ 
4. นายศุภฤกษ ทับเสน    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายเศกสันต แสงทอง ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-501  
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) จากสถาบันราชภัฏธนบุรี  
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สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย ผูชวยศาสตราจารยดรุฑ    

สิทธิรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ดวย ผูชวยศาสตราจารยดรุฑ สิทธิรัตน  ตําแหนงเลขที่  A-1-1005-047 สังกัดภาควิชา          

ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป มีความประสงคขออนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 เดือน 15 วัน  
ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น 

แตเนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยดรุฑ สิทธิรัตน มีอายุ 45 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560         
ขอ 4 ผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม.          
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยดรุฑ สิทธิรัตน ตําแหนงเลขท่ี              
A-1-1005-047 สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 เดือน 15 วัน  
ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรรและขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี  

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ  
เนื่องจาก เพ่ือใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลังและการดําเนินการแกปญหาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย
ประจํา (FTES) ในอัตราสวน 8 ตอ 1 ซึ่งปจจุบันคณะฯ มีอัตราสวนฯ 13.31 ตอ 1 สงผลใหคณะฯ มีอัตรากําลัง                
ไมเพียงพอและไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในสายปฏิบัติงานสรางสรรค ซึ่งเปนสาขาวิชาเฉพาะที่ตอง



 17

อาศัยทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปและความชํานาญควบคูไปกับความเชี่ยวชาญในการสอนประกอบกับปจจุบัน
คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทัศนศิลป วิชาเอกจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะไทย 
ทฤษฎีศิลป และสื่อผสม ซึ่งเปนวิชาเอกที่มีนักศึกษาเลือกเรียนมีสัดสวนเทียบเทากับจํานวนนักศึกษาในแตละ
ภาควิชา ดังนั้น เพ่ือใหสัดสวนคณาจารยสังกัดสวนกลาง (วิชาเอกสื่อผสม) มีความเหมาะสมและเพียงพอ            
ตอความตองการของนักศึกษา  

2. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขที่  A-1-0700-002 สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ             
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  

2. อนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

และขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของคณะมัณฑนศิลปไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง

อาจารย ท่ีไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพื่อรองรับการยายและเปลี่ยน
ตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน               
(เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป  

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายธนาคม                 
สิทธิอัฐกร จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1008-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,950 บาท สังกัด
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564  โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดกิาร 
รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1008-032 สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศลิป  
2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายธนาคม                 
สิทธิ อัฐกร ตําแหน งอาจารย  อัตราเงิน เดือน เดือนละ 26,950 บาท สั งกัดภาควิชาการออกแบบ                
เครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนงเลขที่ A-2-1008-001 เปนตําแหนงเลขที่ A-1-1008-032 โดยให
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัด
รับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือให
มหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
รายได 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน                  
27 อัตรา ทั้งน้ี การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่  30 กันยายน 2561) และอนุ มัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                      
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวที่สวนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย     
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป ซึ่งตอมาที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการประชุมครั้งท่ีตางๆ มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               
ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ดังนี ้

 
 

ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 

ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 4 
ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 1 
ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 3 1 
ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 - 2 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2 - 
ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 2 
ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - 2 
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ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 

ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 2 
ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 
ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 1 - 
ครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 5 

รวม  7 20 
 
ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน  (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะมัณฑนศิลป (ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบ) 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ปจจุบันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบ มีการขยายจํานวนรับนักศึกษาเพ่ิม โดยเปดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และ
เพ่ือใหคลอบคลุมสาขาวิชาทางดานการออกแบบใหสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยานิพนธนักศึกษา                            
ในหลักสูตรฯ ประกอบกับศักยภาพในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของคณาจารยประจําหลักสูตร              
ใกลเต็มจํานวนตามเกณฑมาตรฐาน และเพื่อเปนการขยายศักยภาพและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตใหตรงกับ
ความหลากหลายของงานในสายวิชาดานการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตําแหนงท่ี 1 - เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ นฤมิตรศลิป   
                       ทัศนศิลป วิจัยศลิปะวัฒนธรรม หรือในสาขาที่เก่ียวของ 

- มีความสามารถในการสรางสรรคงานดานสื่อดิจิทัล 
ตําแหนงท่ี 2 - เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ นฤมิตรศลิป  
                       ทัศนศิลป วิจัยศลิปะวัฒนธรรม หรือในสาขาที่เก่ียวของ 

- มีความสามารถในการสรางสรรคงานดานการออกแบบเครื่องแตงกาย 
  หรือสิ่งทอ    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะมัณฑนศิลป จํานวน 2 อัตรา ดังนี ้

1. ตําแหนงเลขท่ี A-2-1000-004 โดยมี เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขา         
การออกแบบ นฤมิตรศิลป ทัศนศิลป วิจัยศิลปะวัฒนธรรม หรือในสาขาที่เก่ียวของ และมีความสามารถ              
ในการสรางสรรคงานดานสื่อดิจิทัล 

2. ตําแหนงเลขท่ี A-2-1000-005 โดยมี เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขา               
การออกแบบ นฤมิตรศิลป ทัศนศิลป วิจัยศิลปะวัฒนธรรม หรือในสาขาที่เก่ียวของ และมีความสามารถ              
ในการสรางสรรคงานดานการออกแบบเครื่องแตงกายหรือสิ่งทอ    
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงจางดวยเงิน
งบประมาณรายได 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน                  
27 อัตรา ทั้งน้ี การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่  30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                      
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวที่สวนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย     
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป ซึ่งตอมาที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการประชุมครั้งท่ีตางๆ มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               
ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงานดังนี้ 

 
 

ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 

ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 4 
ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 1 
ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 3 1 
ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 - 2 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2 - 
ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 2 
ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - 2 
ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 2 
ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 
ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 1 - 
ครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 5 

รวม  7 20 
 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
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โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) 
ใหกับนักเรียนระดับปฐมวัย ในภาคเรียนที่  1 และ 2 ปการศึกษา 2564 ไปแลวนั้น ในการนี้  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับประถมศึกษา จะเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) 
(EP EDSU) ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในปการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จึงประสงค           
ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่ งจางดวยเงินงบประมาณรายได  ตําแหน งอาจารย  ตําแหน งเลขที่                    
A-2-1210-029 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่ อไปปฏิบัติงาน           

ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ 
  

สรุปเรื่อง 
ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา ตําแหนงผู ช วยศาสตราจารย  ตํ าแหนงเลขที่  A-1-1804-016 สั งกัดสาขาวิชาการจัดการชุมชน               
คณะวิทยาการจัดการ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยฮนักุกภาษาและกิจการตางประเทศ เพ่ือไปเปนอาจารยอาคันตุกะ
ปฏิบัติงานสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย ฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี มีกําหนด 1 ป 
ตั้งแตวันที่  1 กันยายน 2564 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2565 ตามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและ
กิจการตางประเทศเปนผู รับผิดชอบคาใชจ ายในการเดินทางและเงินเดือนในระหวางที่ปฏิบัติงาน                 
ซึ่งคณะวิทยาการจัดการพิจารณาแลวเห็นควรสนับสนุนให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว               
ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ ตามคําเชิญดังกลาวขางตน โดยขออนุมัต ิ         
ออกเดินทางตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เพื่อกักตัว 14 วัน ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ            
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
 เนื่องดวยมหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติใหพนักงานฯ ไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย โดยใชระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1804-016           
สังกัดสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ ลาหยุดราชการเพ่ือไปเปนอาจารยอาคันตุกะ
ปฏิบัติงานสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย ฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี มีกําหนด 1 
ป ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยขออนุมัติออกเดินทางตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 
2564 เพ่ือกักตัว 14 วัน ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยไปชวยปฏิบัติงาน 

  
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค 
ขอยืมตัว ผูชวยศาสตราจารย ดร.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-0904-027 สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ไปชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รอยละ 80 ของเวลาราชการ ในตําแหนงรองผูอํานวยการ          
กลุมภารกิจสังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564              
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม         
ที่ อว 6309/73/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคด ี           
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยคณะโบราณคดีไดชี้แจงเหตุวา
ภาระงานของผูชวยศาสตราจารย ดร.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง เปนไปตามภาระงานขั้นต่ําตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที ่                  
11 กุมภาพันธ 2563 ทั้งนี้ การไปชวยปฏิบัติงานดังกลาวตองไมกระทบตอการเรียนการสอนภายในคณะโบราณคดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุญาตให ผูชวยศาสตราจารย ดร.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0904-027 สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา            
คณะโบราณคดี ไปชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
รอยละ 80 ของเวลาราชการ ในตําแหนงรองผูอํานวยการกลุมภารกิจสังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนา         
เชิงพื้นที่ มีระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การไปชวย
ปฏิบัติงานดังกลาวตองไมกระทบตอการเรียนการสอนภายในคณะโบราณคดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.แพร              
ศิริศักดิ์ดําเกิง ตองมีภาระงานข้ันต่ําตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.11 กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติใชกรอบอัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
  

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณ
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แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของสํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 8 อัตรา และเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัตใิชกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี  

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพื่อดูแลรับผิดชอบงานดานทะเบียนและสถิติ ซึ่งปจจุบันไดมี
การปรับปรุงระบบ REG ใหสามารถรองรับการใหบริการดานงานทะเบียนและสถิติที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน              
มีการปรับปรุงกระบวนงานใหอยู ในรูปแบบออนไลน เปนสวนใหญ  จึงมีความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับกองบริหารงานวิชาการไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญ                       
ในการสนับสนุนและดําเนินงานในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต ซึ่งเปนภารกิจใหมที่ตองการสงเสริม               
และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูอยางหลากหลาย
ในปจจุบัน โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ซึ่งกระบวนการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิต 
ประกอบดวยหลายกระบวนงาน เชน การจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑตางๆ ที่ เก่ียวของ              
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต การสรรหา แตงตั้ง และ
ประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ การจัดทําหลักสูตรเพื่อเปดสอนในรูปแบบรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรฝกอบรม การประชาสัมพันธและรับสมัครนักศึกษา การดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลลัพธการเรียนรู การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การจัดเก็บบันทึกผลการเรียนและผลลัพธ          
การเรียนรู การเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ การใหประกาศนียบัตร คุณวุฒิหรือปริญญา เปนตน               
ซึ่งหลายกระบวนงานเปนภารกิจใหมและหลายกระบวนงานจําเปนตองดําเนินการเรงดวนและพรอมกัน                 
จึงตองใชบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค มีความพรอมที่จะทุมเทใหกับการทํางาน เพ่ือใหการดําเนินงานระบบคลัง
หนวยกิตสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-0308-167 สังกัดงานทะเบียนและสถิต ิ             
กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.12 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค สํานักงานอธิการบดี 

ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
  

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของสํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน
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มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 8 อัตรา และเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค สํานักงานอธิการบดี ประสงค
ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคล         
เพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค สํานักงาน
อธิการบดี   

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ปจจุบันสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
เปนหนวยงานระดับกอง ภายใตสํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักสําคัญที่ครอบคลุมมิติในดานการบริหารงานวิจัย
เพ่ือใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแตการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ  
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการงานวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนตางๆ การใหขอมูลขาวสาร   
การแสวงหาแหลงทุนวิจัย การประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจ การจัดกลุมเพ่ือสรางเครือขายและการบมเพาะ
นักวิจัยเพื่อใหมีศักยภาพในการขอทุนวิจัย จัดทําแผนบริหารงานวิจัยและทําคําของบประมาณการวิจัย ติดตาม          
การวิจัยทั้งภายในและภายนอก ประสานและสรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน แหลงทุน และ
ผูใชประโยชนจากงานวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ ระบบฐานขอมูลวิจัย รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิจัย                
การสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย จัดทําสารสนเทศการวิจัย การจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ฉบับ 
การใหรางวัลเชิดชูเกรียติผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเดน การฝกอบรมบุคลากร นักวิจัยเพ่ือใหไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติ นานาชาติ เพื่อใหผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทั้งในดานการตอบโจทยความตองการของ
ประเทศ และแสดงใหเห็นถึงศกัยภาพทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

นอกเหนือจากภารกิจดังกลาวยังมีการดูแลคุณภาพงานวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล          
ทั้งมาตรฐานการวิจัยในมนุษย และในสัตว เปนตน การขับเคลื่อนการตอยอดผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม และ
ผลงานสรางสรรค การจัดการทรัพยสินทางปญญา และการถายทอดเทคโนโลยีสูผูประกอบการ เปนตน โดยคํานึง 
ถึงทรัพยากรที่ไดรับและมีอยูอยางจํากัด ทําใหเกิดการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา 

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัยฯ จึงขออนุมัติใชกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา มาปฏิบัติงานดานพัสดุ ซึ่งภารกิจดังกลาว เปนภารกิจ            
ที่มีความสําคัญ และตองมีความรับผิดชอบสูงตอองคกร ภารกิจของสํานักงานบริหารการวิจัยฯ ก็จะดําเนินการ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวดวยความเรียบรอย คลองตัว ลดขั้นตอน รวดเร็ว ทันตอสถานการณ เสร็จไดทันกําหนดเวลา 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0316-002 สังกัดสํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค สํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.13 ลักษณะและมูลคาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีที่ 3 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2564 พิจารณาประเด็นสืบเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 แลว มีความเห็นวา เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานและหลากหลายสาขาวิชาและเหมาะสมกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงมีมติใหคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาแนวทางการดําเนินการในประเด็นตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอบังคับฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาตอไป โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ไดพิจารณาเกี่ยวกับ
ประเด็นลักษณะและมูลคาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาใชเปนสวน
หนึ่งของการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการสําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย 
โดยวิธีที่ 3 และที่ประชุมเสนอใหมีผูแทนเพ่ือพิจารณาหารือในประเด็นดังกลาว ประกอบดวย รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และคณะวิชาตางๆ ที่เก่ียวของ โดย
ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยเตรียมขอมูลเก่ียวกับโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนจากแหลงทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา แลวใหนําผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาตอไป นั้น 

ในการนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดเชิญคณะผูแทนที่เก่ียวของประชุมหารือเรื่องลักษณะ
และมูลคาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีที่ 3 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 เรียบรอยแลว โดยที่ประชุมไดพิจารณาและไดอภิปรายกันอยาง
กวางขวางแลว มีความเห็น ดังนี้   

1. ลักษณะของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย คอื โครงการวิจัย
ที่ไดรับเงินทุนมาจากจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใชจายในโครงการวิจัย ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทั้งภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผนดินที่ไดรับกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมนับวาเปนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนมาจากจากแหลงทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. มูลคาของโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ของการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย กําหนดใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามตัวบงชี้เรื่องเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค ดังนี้  

2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มูลคาไมต่ํากวา 220,000 บาท/โครงการ 
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุภาพ  มูลคาไมต่ํากวา 180,000 บาท/โครงการ 
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร หรือสังคมศาสตร มูลคาไมต่ํากวา 100,000 บาท/โครงการ 

และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
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3. สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
โดยวิธีที่ 3 ตองแสดงเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนหัวหนา
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะและมูลคาของโครงการวิจัยตามที่
กําหนดและแสดงใหเห็นวาการรับเงินทุนของโครงการวิจัยดังกลาว ไดดําเนินการผานระบบ SU-ERP ของ
มหาวิทยาลัยกรณโีครงการวิจัยท่ีดําเนินการกอนมีระบบ SU-ERP ใหแสดงเอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดรับเงินทุนวิจัยมาจริง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะ 15 ป 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยงานสื่อสารองคกรประสงคเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ     

ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป โดยไดพิจารณาความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic 
Advantage: SA) ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge: SC) และโอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic 
Opportunity: SOp) ที่เก่ียวของ รวมท้ังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย และความสอดคลองกับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป เพ่ือเสริมสรางความโดดเดนดานศิลปวัฒนธรรมดวยการ    
บูรณาการศาสตรและความรวมมือที่ทําใหเกิดผลกระทบสูงตอการพัฒนาประเทศ และถายทอดสูการปฏิบัติที่
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนประโยชนสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินการที่มีประสิทธิผล 
ซึ่งกําหนดกลยุทธ ดังนี ้

1. การเปนผูนําในการกําหนดทิศทางดานศิลปวัฒนธรรมระดับชาต ิ
2. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย/ทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ

สูงกับการพัฒนาประเทศ 
3. การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานศลิปวัฒนธรรมของผูใหบริการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป ตามที่งานสื่อสารองคกรเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
หรือมีตนทุนอื่นๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช
เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาบัณฑิต กรณีเรียนแบบสะสมหนวยกิต 
และแบบไมสะสมหนวยกิต 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อาศัยอํานาจตามความในขอ 4.1 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2563  โดย
ใหใชบังคับกับนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมี
ตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
ปการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชา
การจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบส่ือสารดิจิทัล 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
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1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสารดิจิทัล แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ระดับบณัฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําปการศกึษา 2564 ฉบับลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น 

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยไดมีประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบ
วัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามความในขอ 3 (2) ให
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เวนแตกรณีที่
จําเปนอาจดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติไดอีกหนึ่งครั้งในภาคการศึกษาเดียวกันได และขอ 4 (2) ให
คณะกรรมการสอบประมวลความรูเปนผูดําเนินการจัดสอบประมวลความรูภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เวนแต
กรณีที่จําเปนอาจดําเนินการจัดสอบประมวลความรูไดอีกหนึ่งครั้งในภาคการศึกษาเดียวกันได ดังนั้น เพ่ือให
การดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรูเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย          
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลง
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ซึ่ งผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัด

การศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคขอแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระบบคลังหนวยกิตสําหรับผูเรียนในระบบคลังหนวยกิตซึ่งเปนการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 12 (2) วรรคสาม ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 ซึ่งผานการพิจารณาจาก         
กองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การคิดภาระงานสําหรับรายวิชา 

ชุดวิชา และหลักสูตรตางๆ ที่เปดสอนในระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคกําหนดหลักเกณฑการคิดภาระงานสําหรับรายวิชา     
ชุดวิชา และหลักสูตรตางๆ ที่เปดสอนในระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหกับอาจารยผูสอนใน
รายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตรตางๆ ที่เปดสอนในระบบคลังหนวยกิต  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การคิดภาระงานสําหรับรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตรตางๆ ที่เปดสอนในระบบคลังหนวยกิต 
พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ประกอบกับขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     
พ.ศ. 2559 โดยใหมีผลใชบังคบัต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
คิดภาระงานสําหรับรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตรตางๆ ท่ีเปดสอนในระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2564 แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการ

จัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2564 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการนําทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรไป
ขยายผลในเชิงพาณิชย  

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสิน
ทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 21 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563     
ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2564 แลวใหกองกฎหมายดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 วิทยาลัยนานาชาติขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 900 138  The Essence of Thainess จํานวน 3 หนวยกิต หนวยกิตละ 7,500 บาท ใหแก
นักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการ SUIC 1st Online International Summer School ระดับปริญญาบัณฑิต 
จํานวน 72 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,620,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสองหมื่นบาทถวน) โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน ระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2563  
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ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 900 138 The Essence of Thainess ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 
72 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,620,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสองหม่ืนบาทถวน) ตามความในขอ 7    
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต      
พ.ศ. 2561 ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ รวมถึงคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 900 138 The Essence of Thainess ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 72 ราย 
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 รวมทั้งยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 คณะโบราณคดีขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 310 131 Survey Of Art History In Thailand จํานวน 3 หนวยกิต หนวยกิตละ 1,125 บาท ใหแก
นักศึกษาพิเศษโครงการพัฒนาศูนยกลางความเปนเลิศดานโบราณคดีในภูมิภาคอาเซียน จาก Plastic Art 
College, Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 20 ราย รวมเปน
เงินจํานวนทั้งสิ้น 67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยนักศึกษาเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน   
ปการศึกษา 2564 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 11/2564 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 310 131 Survey Of Art History In Thailand ใหแกนักศึกษาพิเศษ 
จํานวน 20 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ตามความในขอ 7    
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต       
พ.ศ. 2561 ตามทีค่ณะโบราณคดีเสนอ รวมถึงคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากดําเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 310 131 Survey Of Art History In Thailand ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน    
20 ราย ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 รวมทั้งยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
เนื่องจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
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ระเบียบวาระที่  4.5.3 การกําหนดสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนแกนักศึกษาใน

ระบบคลังหนวยกิตที่เคยลงทะเบียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหนวยกิต
แลวอยางนอย 1 รายวิชา หรือเคยลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตร
ฝกอบรมในระบบคลังหนวยกิตแลวอยางนอย 1 หลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลัง
หนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหกําหนดสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชาและชุดวิชา ใน
อัตรารอยละ 20 แกนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา นักศึกษาและบุคลากรซึ่ง
สังกัดมหาวิทยาลัย ศิษยเกาซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ผูมีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป และกรณี
อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาระบบคลังหนวยกิตลงทะเบียนรายวิชาและชุดวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตอยางตอเนื่อง กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการ
กําหนดสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนแกนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตท่ีเคยลงทะเบียน
รายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหนวยกิตแลวอยางนอย 1 รายวิชา หรือเคยลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น/
หลักสูตรฝกอบรมในระบบคลังหนวยกิตแลวอยางนอย 1 หลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนแกนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตที่เคยลงทะเบียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหนวยกิตแลว   
อยางนอย 1 รายวิชา หรือเคยลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝกอบรมในระบบคลังหนวยกิตแลว    
อยางนอย 1 หลักสูตร โดยมอบหมายใหกองกฎหมายแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสวนลดในกรณีดังกลาว และ
จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  

และลูกจางที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวนทั้งสิ้น 76 ราย โดยผูที่มี
คุณสมบัติท่ีจะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องหมาย
เกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคณุและ
ของที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีจํานวน 59 ราย โดยจําแนกเปน 2 กลุม 
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กลุมท่ี 1 ผูเกษียณอายุราชการตามปกติ ผูลาออกจากราชการ และผูถึงแกกรรมระหวางรับ
ราชการ จํานวน 58 ราย ดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. นางสาวชนาธิป จิตตะเสวี 
2. นางสาวสายสวาท พงษวิธ ี
3. นายวันชัย อยูยงสินธ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
4. นายอุเทน ศรกีรด 
5. นายหนูแพง พิมพล 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ 
7. นายผูก ใจกลา ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

คณะโบราณคด ี
8. ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
9. รองศาสตราจารย ดร.ปยะณัฐ สุคนธมาน 

10. รองศาสตราจารยกนกวรรณ เยริน ี
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ 
12. นายธวัชชัย แกนจันทร 

คณะมัณฑนศลิป 
13. นางภาวนา บุญปก 
14. นางภาวนา ใจประสาท 

คณะอักษรศาสตร 
15. นายมนัสชัย เศรฐไชย 
16. นางสุวรรณ ีชินเพียร 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ 

คณะศึกษาศาสตร 
18. นายวิศนุ นอยเล็ก 
19. อาจารย ดร.อนัน ปนอินทร 
20. นางสาวพิชญาภรณ ชูลาภ 
21. นางอังคณา คาทว ี

คณะวิทยาศาสตร 
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุศยา ปลั่งพงษพันธ 
23. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท 
24. นางยุพิน งามพริ้งศร ี
25. นางสาวชุติมา เหลืองตระกูล 
26. นางสายชล เขียววิชัย 
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27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชยัสุขสันต 
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ 
29. นายทับ รุงเรือง 
30. รองศาสตราจารย ดร.มยุวา ยงทรัพยอนันต 
31. นางสุลักษณ นามโชติ 
32. นายสมบัติ มุกดา  

คณะเภสัชศาสตร 
33. นางสาวจินตอาภา โพธิ์รักษา 
34. นายปกรณ คามวุฒิ 
35. นายสุรพงษ สุขหนองบึง  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน พุดตาลเล็ก 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน  

คณะวิทยาการจัดการ 
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 
39. อาจารย ดร.ศิริพร เผือกผอง 

สํานักหอสมุดกลาง 
40. นางวาสนา พุมประทุม 
41. นางจรินทร คิดหมาย 
42. นายไมตรี กิมฮวย 
43. นายศริิ ออนดี 

กองกลาง 
44. นางขวัญดาว นันทบุตร ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  
45. นายจําเริญ จันนะ ลาออกจากราชการ เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

กองกิจการนักศึกษา 
46. นางอัญญชิสา วังเย็นธนาสิร ิ
47. นายสมศักดิ์ นทีทวีวัฒน 
48. นายพีรวัส ศรีทอง 

กองงานวิทยาเจตพระราชวังสนามจันทร 
49. นายพงศสวัสดิ์ พิชญาพันธุ 
50. นางสาวเอมอร สุดชารมย 
51. นายชลิต หนูนาค 
52. นายมานพ เกศฉิม 
53. นายสุรชัย อุบล 
54. นายกรานต พวงสมจิตร 
55. นายชาญณรงค ผาสุก 
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56. นางสาวพรธิภัสร จารุเรืองพงศ 

กองบริหารงานวิชาการ 
57. นางจิริยา อุทัยพัฒนะศักดิ์ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564  
58. นายวิชัย จิตกรณกิจศิลป  

กลุมท่ี 2 ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ป
บริบูรณ) ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ราย คือ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
1. ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวทิย 

อนึ่ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผูมีคุณสมบัติไมครบถวนที่สมควรไดรับเครื่องหมาย   
เกียรติคุณและของที่ระลึก ตามขอ 3 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกของคณะวิชา/หนวยงาน ไดพิจารณาแลวเห็นวา
บุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรใหไดรับ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เปนกรณพีิเศษ) จํานวน 4 ราย คือ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร ขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะอักษรศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินทร ชีพอารนัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร 
3. อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
4. นายสันติ วงศอารีย ลูกจางประจํา สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 59 ราย และที่ขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 4 ราย ตามที่คณะวิชา/
สวนงานเสนอ 

         

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


