
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 15/2564 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรยี อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
7. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
9. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
13. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
17. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
19. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
20. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
21. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
23. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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24. อ.สกนธ มวงสุน รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร กรรมการ 
  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

25. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
26. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
27. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
28. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
29. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง  

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

7. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

8. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

9. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

10. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

11. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรยีนรูภาษาอังกฤษ 

12. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

13. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

14. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

15. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

16. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
17. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
18. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
19. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
20. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
21. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 
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ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ 

หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.6.2 การเสนอชื่อผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ไดรับอนุญาตใหออกจากหอง
ประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 14/2564 เม่ือวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 14/2564 เม่ือวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. ขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอใหคณบดีและหัวหนาสวนงานเรงพิจารณา

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และ
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ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กอนถึงกําหนดการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2564  

2. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได
ทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น หากพบวามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองการความชวยเหลือ 
ขอใหแจงมหาวิทยาลัยทราบทันทีเพื่อใหความชวยเหลือนักศึกษาตามมาตรการของมหาวิทยาลัย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 3 

(1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน รายไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 20.94 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 19.83 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายท่ีไดกอหนี้
ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

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 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําเดือน
มิถุนายน 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 20.94 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 19.83 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 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน       
ปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 4) 

 
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
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ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งในปการศึกษา 2563-2564 ไดจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2561 (ชั้นปที่ 3) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 6 รอบ ไปแลวนั้น  

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศกึษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2563 (รอบที่ 4) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของ 

คณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 
30 มิถุนายน 2564) 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับผิดชอบในสวนของการจัดเก็บขอมูลจากสวนงาน หนวยงาน 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการ เพ่ือประโยชนในภารกิจดานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งการใช
ขอมูลสําหรับการดําเนินการดานตางๆ นั้น  
 ในการนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งไดจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ สรุปไดดังนี ้
 1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 150 โครงการ รวมมูลคา
โครงการ 252,270,151.98 บาท โดยมีจํานวนโครงการเพิ่มขึ้นจากรอบ 6 เดือน จํานวน 37 โครงการ รวมมูลคา
โครงการ 38,082,299.68 บาท ดังนี้  
 

ประเภทโครงการ
บริการวิชาการ 

จํานวน 
มลูคาโครงการ 

งบประมาณ
แผนดิน 

ที่ปรึกษา คาลงทะเบียน เงินรายได อื่นๆ รวม 

(1) แบบสาธารณกุศล 37 -    - - 6,201,535.00  2,185,080.00  8,386,615.00  

(2) แบบสรางรายได 93 -    101,300,929.68  14,143,400.00  6,092,112.00  20,000.00  121,556,441.68  
(3) แบบไมแสวงหากําไร 8  -    325,000.00  725,500.00  367,100.00  945,695.30  2,363,295.30  
(4) อื่นๆ 12 -    - - 282,800.00  119,681,000.00  119,963,800.00  

รวม 150 -    101,625,929.68  14,868,900.00  12,943,547.00  120,646,695.30  252,270,151.98  

 2. การจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ โดยดําเนินการจัดทําทะเบียนคุม
โครงการบริการวิชาการดวยโปรแกรม Microsoft Excel พรอมทั้งดําเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งไดประสานความรวมมือกับสํานักงานบริการวิชาการและสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
โดยปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดจางผูรับจางในการพัฒนาระบบ 
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3. สําหรับแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานตรวจสอบ
ภายในไดกําหนดใหมีการสอบทาน/ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบดวย จํานวน 26 โครงการยอย รวมมูลคาโครงการ 70,581,000.00 บาท  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/หนวยงานและสํานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ
ความถูกตองของรายละเอียดขอมูลโครงการบริการวิชาการรอบ 9 เดือน อีกครั้ง โดยหารือรวมกันในสวนของ
การจัดเก็บขอมูลและการจําแนกประเภทโครงการบริการวิชาการ ทั้งนี้ สําหรับคณะวิชา/หนวยงานที่ยังไมไดสง
ขอมูลหรือประสงคเพ่ิมเติมขอมูล ขอใหเรงสงไปยังสํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อรวบรวมแลวนําไปปรับปรุง
รายงานผลการดําเนินการในรอบ 12 เดือน ใหถูกตองและครบถวนตอไป 
 อนึ่ง รองอธิการบดีฝายวิจัยจะไดหารือรวมกับสํานักงานตรวจสอบภายในเก่ียวกับการจัด
อบรมใหความรูความเขาใจกับเจาหนาที่ของคณะวิชา/หนวยงานที่ทําหนาที่กรอกขอมูลในระบบการจัดเก็บ
ขอมูลโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองและไมเกิดความซ้ําซอน 

นอกจากนี้  ขอความรวมมือคณะวิชากรอกขอมูลทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในในระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Research Information 
System : RIS) กอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะตองนําขอมูลไปใชในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่ เปนเลิศ (EdPEx) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะแจงรายละเอียดและกําหนดการไปยังคณะวิชาเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
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 1. นางสาวอาริยา อัฐวุฒิกุล วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
การวิจัยเพ่ือการออกแบบ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดํารงตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-043 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ    
คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2564 
 2. นางสาวก่ิงกาญจน บูรณสินวัฒนกูล วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขที่  A-1-1207-068 อัตราเงินเดือน เดือนละ           
31,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 
 3. นางสาวศริณยา ปานมณี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  
E-2-0315-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบด ี
ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ              
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง 
คณะวิทยาการจัดการประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-518            
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ  
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ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนง ดังนี้  

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพล เปรมทองสุข  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย ดีเลิศ   กรรมการ 
5. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-518            
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                   

คณะวิทยาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การเสนอรายชื่อกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
  

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเภทผูทรงคณุวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ไปแลว นั้น 
  เนื่องจากกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ไดครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ประกอบกับขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการประจําคณะประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 - 3 คน และ          
ขอ 3 ขอ 4 และขอ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการ
ประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการ
ประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลังก็ได ภายใตจํานวนท่ีกําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 - 3 คน และกําหนดใหในการสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกในแตละครั้ง ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหนาที่สรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ
ประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

บัดนี้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบรอยแลว ไดแก นางสุนันทา สมพงษ     
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบให  นางสุนันทา สมพงษ  เปนกรรมการประจํา                 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.1.6.4 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทคณาจารย
ประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 

  
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 799/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สั่งแตงตั้ง            
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวนัที ่10 พฤษภาคม 2561 เปนตนมา นั้น 
  เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบด ี          
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา        
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ท้ังนี้ ตามขอบังคับฯ 
ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย  
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ 
  3. อธิการบดี เปนกรรมการ   
  4  คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5 

 หนึ่งคน เปนกรรมการ 
  5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ  
   อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ 
  6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน   เปนกรรมการ 
โดยใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูที่ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 

  และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา         
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5 
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย 
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 (1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 

  (2) รองคณบดีของคณะที่ไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ 
  (3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ 
   หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปน
บุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่ งมิใชคณาจารยประจําของคณะที่ ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
  (4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร เปนประธานกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัต ิ

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน           
ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 และ
ขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา 
หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น 
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ 
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ   

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต             
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน   
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัว  เขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาที่ของ
คณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายสุคตยุติ จารุนุช พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0802-008 สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
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ศาสตร ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด  
3 ป ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และนายสุคตยุติ จารุนุช ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2564 
โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายสุคตยุติ 
จารุนุช พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0802-008 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 46,140 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 46,140 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564          
ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาที่ของ คณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศกึษา)           

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัตใิหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายสุคตยุติ 
จารุนุช พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่               
A-1-0802-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 46,140 บาท สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ิมขึ้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของ คณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย               

นายเศกสันต แสงทอง 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายเศกสันต  แสงทอง ตําแหนงเลขท่ี S-1-1001-501                
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) จากสถาบันราชภัฏธนบุร ี           
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวา 
พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกลาว เปนผูมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม 
เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นายเศกสันต  แสงทอง ตําแหนงเลขที่  S-1-1001-501 สังกัดสํานักงานคณบดี            
คณะมัณฑนศิลป จากนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ โดยใหไดรับเงินเดือน
เทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพัก

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2564 ไดใหความเห็นชอบการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร      
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป ตามที่วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีเสนอ ดังนี้ 

1. หองที่ไมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ปรับจาก 5,700 บาท ตอหอง เปน 4,500 บาท ตอหอง  
2. หองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ปรับจาก 7,200 บาท ตอหอง เปน 6,200 บาท ตอหอง 

โดยมอบหมายใหวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีระบุเหตุผลในการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักดังกลาวเพื่อเปน
การชวยเหลือนักศึกษาที่ ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
กอนดําเนินการตอไป นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตอันเกิด
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี     
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 (15) ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับตั้งแต     
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ทั้งนี้ กองกฎหมายไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา อัตราคาธรรมเนียมที่เสนอ ก.บ.ม. ในการประชุม
ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เปนอัตราที่นักศึกษาประสงคขอเขาพักในหอพักหลังที่ 2 (หอ 2) 
หอพักหลังที่ 3 (หอ 3, หอ 4) และหอพักหลังท่ี 4 (หอ 5, หอ 6) จํานวน 1 คน ตอหอง แตหองพักในหอพัก    
ทั้งสามหลังดังกลาว นักศึกษาสามารถเขาพักไดเกิน 1 คน แตไมเกิน 4 คน ดวย จึงเห็นสมควรให ก.บ.ม. 
พิจารณาการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่ขอเขาพักเกิน 1 คน แตไมเกิน 4 คน ตอหอง เพ่ิมเติม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ .ศ . .... และ (รา ง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยอัต รา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ซึ่งอยู
ระหวางดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษา
ตน     ปการศึกษา 2565 เปนตนไป ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมทั้งไดเสนอ
ขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียง
กับสถาบันอื่น และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพิจารณา
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวให
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงนิและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป   
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 คณะอักษรศาสตรขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเขาศึกษา และขอยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันที่ 25 
พฤษภาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ใหแกนักศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาตน จํานวน 6 ราย และภาคการศึกษาปลาย จํานวน 4 ราย รวมเปนเงิน
จํานวนทั้ งสิ้น 231,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่ งพันบาทถวน) ตามความในขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่คณะ
อักษรศาสตรเสนอ นั้น 

เนื่องจากคณะอักษรศาสตรมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเขาศึกษา       
ของนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 1 ราย คือ Ms.Kanaida Chigusa จากเดิม ภาคการศึกษาตน 
และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 เปน ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2565 และขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการของคณะอักษรศาสตรในโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยภาษา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน ดังนี ้

1. ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนวยกิตละ 1,050 บาท 
จํานวน 22 หนวยกิต รวมเปนเงิน 23,100 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

2. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนวยกิตละ 1,050 บาท 
จํานวน 22 หนวยกิต รวมเปนเงิน 23,100 บาท (สองหมืน่สามพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการ
เขาศึกษา และการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
จํานวน 1 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 46,200 บาท (สี่หมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) ตามความในขอ 7 ของ
ขอบังคบัมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่
คณะอักษรศาสตรเสนอ โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากจะเปน
ประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเขาศึกษา และ
การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 1 ราย 
ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศกึษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ระเบียบวาระที่  4.5.2 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ จํานวน 3 หนวยกิต หนวยกิตละ     
1,050 บาท ใหแกนักศึกษาพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต ตามโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยผานการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ ประเทศญี่ปุน ในภาคการศึกษาตน     
ปการศึกษา 2564 จํานวน 10 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน)  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ ใหแกนักศึกษา
พิเศษ จํานวน 10 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) ตามความ
ในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2561 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ ใหแกนักศึกษาพิเศษ 
จํานวน 10 ราย ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การเสนอรายชื่อกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน

บุคคลภายนอก 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2564 ไดมอบหมายใหกองกฎหมายเวียนไปยังคณะวิชา/สวนงาน เพ่ือใหเสนอชื่อกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข ตามขอ 7 (7) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2562    
ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก ดานกฎหมาย จํานวนสองคน ดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จํานวนหนึ่งคน และดานบริหารงานบุคคล จํานวนหนึ่งคน โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิชา/สวนงาน เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณารายชื่อของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน
บุคคลภายนอกทั้ง 3 ดานดังกลาวตอไป นั้น  

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อกรรมการอุทธรณและรองทุกข
จากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกดานกฎหมาย จํานวนสองคน ดานการบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน   
หนึ่งคน และดานบริหารงานบุคคล จํานวนหนึ่งคน ตามที่คณะวิชา/สวนงานเสนอ ซึ่งผานความเห็นชอบจาก  
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สวนงานแลว ทั้งนี้ ในสวนของสํานักงานอธิการบดีไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี และในสวนของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยการประชุมรวมกันของบุคลากรในสํานักงาน 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
ผูทรงคณุวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก ตามที่คณะวิชา/สวนงานเสนอ และเปนผูไดรับคะแนนสูงสุด ดังนี้ 

ดานกฎหมาย จํานวนสองคน 
1. ดร.ดิเรก พรสีมา 
2. นายอดุล จันทรศักดิ ์
ดานการบริหารจัดการภาครัฐ จํานวนหนึ่งคน 
1. นายบุญยงค เวชมณีศร ี
ดานบริหารงานบุคคล จํานวนหนึ่งคน 
1. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ 
แลวใหกองกฎหมายดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.6.2 การเสนอชื่อผูทําคุณประโยชน ผู มีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแก

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดพิธีมอบของท่ีระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน            

ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร       
ซึ่งในปนี้ตรงกับวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบรายชื่อบุคคลและหนวยงานที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอมาให
เปนผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรับของที่ระลึกในวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564 รวม 27 ราย ดังนี ้

1. ผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ จํานวน 24 ราย ดังนี้ 
(1) ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
(2) อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพพัิฒน 
(3) ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย 
(4) อาจารยธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 
(5) คุณสารจันทร วิภาตพงษ 
(6) นายภูษิต ศศิธรานนท ศิษยเกาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 17 
(7) บริษัท บราเธอร แอนด บราเธอร จํากัด 
(8) บริษัท นิภา เทคโนโลยี จํากัด 
(9) มูลนิธิเอสซีจ ี

(10) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 
(11) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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(12) สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ 
(13) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
(14) คุณศภุจี สุธรรมพันธุ 
(15) บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
(16) บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด 
(17) บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด 
(18) บริษัท ธีระ มิวสิค จํากัด 
(19) Nomad Media Co., Ltd 
(20) กองทุนศาสตราจารยหมอมเจาสภุัทรดิศ ดิศกุล 
(21) มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง 
(22) กองทุนการศึกษา "FOFYE" 
(23) ทุนการศึกษาปริญญาตรีตอเนื่องเพ่ือนชุมชน 
(24) ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ  

2. ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศลิปากร จํานวน 3 ราย ดังนี ้
(1) ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐพล สุวรรณกุศลสง 
(2) รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ 
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิชา หอมฟุง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทํา
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรไดพิจารณาแลว มีมติสมควรใหเสนอชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเปน     
ผูมีความประพฤติดี มีความสามารถสูงจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพื่อให ก.บ.ม. 
พิจารณามอบของท่ีระลึกเปนกรณีพิเศษ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
บุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564 ขอ 7       
วรรคทาย จํานวน 4 ราย ดังนี้ 

(1) อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ 
(2) ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
(3) อาจารยชนุตร  เตชธนนันท 
(4) รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อบุคคลและหนวยงานผูทําคุณประโยชน    
ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอ จํานวน 27 ราย 
และที่ขอเพ่ิมเติมกรณี พิเศษ จํานวน 4 ราย ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564  
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 มาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ไดให

ความเห็นชอบแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผลกระทบของการระบาด
รอบที่ 3 โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564 โดยใหลดคาธรรมเนียม
การศึกษารอยละ 10 ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดออกประกาศลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564  

ตอมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ไดพิจารณามาตรการการลด
ภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมีมติ ดังนี ้

1. ใหความเห็นชอบในหลักการใหความชวยเหลือตามมาตรการ ดังนี ้
1.1 กลุมเปาหมาย คือ นิสิต นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาค

ปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  
1.2 ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
ทั้ งนี้  กรณี ที่ นั กศึกษาไดชําระค าเลาเรียนและคาธรรมเนี ยมการศึกษาแล ว ให

สถาบันอุดมศึกษาใหการชวยเหลือตามแนวทางการใหความชวยเหลือ โดยการชําระสวนลดคืนใหแกนักศึกษา
โดยเร็วตอไป 

2. ใหความเห็นชอบแนวทางการใหความชวยเหลือ ดังนี ้
2.1 การใหสวนลดคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แบง

ออกเปน 3 สวน ตามอัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ ดังนี ้
2.1.1 ลดคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาสวนที่ไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 50 
2.1.2 สวนท่ี 50,001 - 100,000 บาท ลดรอยละ 30 และ 
2.1.3 สวนท่ีเกิน 100,000 บาท ลดรอยละ 10 

2.2 การใหสวนลดจะเปนลักษณะรวมจายระหวางรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 
6:4 ซึ่งจะเปนการใหสวนลดสูงสุดรวมกันไมเกินรอยละ 50 หรือเทากับสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนไมเกิน   
รอยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนเพ่ิมเติมอีกไมเกินรอยละ 30 

ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติ
ใหความเห็นชอบตามหลักการและแนวทางการใหความชวยเหลือตามมาตรการการลดภาระคาใชจายดาน
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ตามมตทิี่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายใหอธิการบดีออกประกาศหลักเกณฑใหความ
ชวยเหลือตามมาตรการดังกลาว 

ในการนี้  กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการการลดภาระคาใชจายดาน
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการใหความชวยเหลือ
ตามมาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่  1             
ปการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยลดคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับ
นักศึกษาทุกระดับปริญญา ซึ่งมีสวนลดเปนลําดับขั้นในอัตราไมเกินรอยละ 20 ทั้งนี้ มอบหมายใหกองกฎหมาย
ตรวจสอบระเบียบ/ประกาศในสวนที่เกี่ยวของ กอนจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธกีารตามมาตรการดังกลาว           
เพ่ือนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
 
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


