
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 19/2564 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

10. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
13. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
15. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   

3. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

5. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
7. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
8. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
2. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
4. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
7. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

8. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

9. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

10. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

11. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง 

13. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 

14. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 18/2564 เม่ือวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 18/2564 เม่ือวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 18/2564 เม่ือวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 18/2564 เม่ือวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. ขอความรวมมือคณบดี/หัวหนาสวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานตอบแบบ

ประเมินเพ่ือใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผาน https://portal.su.ac.th ภายในวันที่ 8 
ตุลาคม 2564 เนื่องจากขณะนี้มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตอบแบบประเมิน จํานวน 503 คน 
จากบุคลากรทั้งหมด 2,781 คน โดยจะนําขอเสนอแนะของการประเมินไปพัฒนาคณะวิชา/สวนงาน และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 

2. ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน
ฝายสาธารณสุขไดประเมินวามีแนวโนมคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึน ดังนั้น หากเมื่อรัฐบาลเห็นชอบการปรับ
มาตรการควบคมุแบบบูรณาการสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม) โดยเริ่มมีมาตรการผอนปรน
การเขาใชอาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาแลว ขอใหคณะวิชาพิจารณาความเปนไปไดในการเขาใช
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พ้ืนที่ดังกลาวใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขาศึกษาและสัมผัสบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดแสดงความหวงใยนักศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ศูนย
บริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กําหนด 

3. สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดแจง
มายังมหาวิทยาลัยวา ขณะนี้ไดเกิดสถานการณอุทกภัยในหลายจังหวัด หากมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาประสงค
จัดตั้งโรงครวัเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยสามารถแจงความประสงคไปยังสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา
เพ่ือขอรับวัตถุดิบสําหรับนําไปประกอบอาหารตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการไปปฏิบัติ งานเพื่ อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และเขียนตํารา                

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งนํามาใชในการอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการโดยอนุโลม และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการสรุปรายงาน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม/สภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๆ สิ้นปการศึกษา นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอรายงานผลการอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี ้

1. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี 

คณะเภสัชศาสตร 
1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทลักษณ สถาพรนานนท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร 
1.3 รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  

คณะเภสัชศาสตร 
2. ผูรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการไปเขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 1 ราย 

ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี 
คณะเภสัชศาสตร 

3. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ในปการศึกษา 2560 และ         
ปการศึกษา 2561 ไดสงรายงานฉบับสมบูรณใหแกมหาวิทยาลัยแลว จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
3.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา เผาทองจีน ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
3.2 รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศริ ิภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course)          

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564       
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562 กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ตองผานการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ โดยมีผลการทดสอบความรู
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) ซึ่งในปการศึกษา 2564 ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) แก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564 จํานวน 4 รอบ ไปแลวนั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564 ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)  

ทั้งนี้ ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดแจง
ใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดจัด
กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตามความสนใจโดยไมเสีย
คาใชจาย เชน กิจกรรมเทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC กิจกรรมการใหบริการปรึกษาภาษาอังกฤษจากรุนพ่ี       
ติวเตอร เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง และจะดําเนินกิจกรรมตอเนื่องใน
ระยะที่ 2 ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณะวิชาเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษดังกลาวใหนักศึกษาทราบผานสื่อสังคมออนไลน Facebook Fanpage ของคณะวิชา 
 
  



 

 

6

ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 
(รอบท่ี 5) 

 
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) ในรูปแบบออนไลนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษา
ในปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 4) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 6 รอบ 
ไปแลวนั้น  

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบที่ 5) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะวิชากํากับติดตามใหนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษในหลักสูตรเรงรัด (Intensive 
Course) โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 3 กอนสําเร็จการศกึษา 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยมืออาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารยมืออาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณาจารยมีความรูความ
เขาใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและเปนการ
พัฒนาผูสอนมืออาชีพอยางรอบดาน อีกทั้งเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารยมืออาชีพที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
คณาจารยทางดานการเรียนการสอน และแนวทางในการพัฒนาอาจารยที่จะสงเสริมคุณภาพของคณาจารยใน
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มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพ่ือใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กรอบมาตรฐานอาจารยมือ
อาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

ในการนี้  ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยมืออาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดจัดฝกอบรมดานการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาจารย ตามกรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-PSF) รุนที่ 1 จํานวน 10 หลักสูตร ระหวางวันท่ี 18-29 ตุลาคม 2564 ผาน       
สื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Zoom 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป 

พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดดําเนินการจัดทําวารสารของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย จํานวน 3 ฉบับ ดังนี ้

1. วารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS) 
2. วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) 
3. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 
ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ

รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับฐานขอมูลของวาสาร สถิติจํานวนบทความที่ Submit เขามาในระบบ จํานวนบทความที่
เผยแพรแลว จํานวนบทความที่กําลังอยูในกระบวนการพิจารณา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราคาตอบรับ      
การตีพิมพบทความและจํานวนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารฉบับภาษาไทย เพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 
26 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.7 ทิศทางงานวิจัย (Research Direction) และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การจัดสรรทุน สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดกําหนดทิศทางงานวิจัย 
(Research Direction) และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการจัดสรรทุน สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. ศิลปะ วัฒนธรรมและการสรางสรรคเมือง : เมืองนาอยู : Area based พ้ืนที่จังหวัด     
ภาคกลางตอนลาง 

1.1 การสรางสรรค และปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพและสังคมอยางตอเนื่อง 
1.2 การขยายแหลงทรัพยากรของชุมชน โดยใหประชาชนในชุมชนนั้นมีสวนรวมและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันเก่ียวกับการดําเนินวิถีทางของชีวิต เพ่ือใหไดศกัยภาพหรือคุณภาพของชีวิตที่ดีที่สุด 
1.3 เมืองที่มีพลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เมืองที่มีการจราจรดี เมืองท่ีมีมลภาวะนอย

ที่สุด 
1.4 การฟนฟูยานวัฒนธรรม และการยกระดับยานสรางสรรคในเมือง 
1.5 การออกแบบศิลปะสาธารณะ และการสรางประสบการณเชิงสุนทรียะเพื่อเพ่ิมทุน

ดานการสรางสรรคแกเมือง 
2. เศรษฐกิจสรางสรรค พ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางตอนลาง 

2.1 เศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานของวัฒนธรรมของประเทศ 
2.2 การบริหารจัดการมรดกทางธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทของการ

ทองเท่ียวเชิงการอนุรักษ 
2.3 การศกึษากลไกขับเคลื่อนระบบนิเวศของเศรษฐกิจสรางสรรค 
2.4 เศรษฐกิจฐานราก  
2.5 การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐาน

ทรัพยากรพ้ืนถิ่น 
2.6 การยกระดับรายไดของทองถิ่น 
2.7 การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงดิจิตอล 

3. นวัตกรรมทางสังคมดวยงานสรางสรรคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต พื้นที่จังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 

3.1 สื่อสรางสรรคเพ่ือลดอคติทางสังคม และการอยูรวมกันอยางผาสุกของคนทุกวัย 
3.2 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ/ระบบปฏิบัติการ/กระบวนการ) สําหรับเตรียม

ความพรอมเขาสูสังคมสูงวัย  
3.3 การสรางพ้ืนที่เรียนรูหรือนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือสงเสริมสุขภาวะ (กาย/ใจ)  
3.4 การตอยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนดวยงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมเชิง

สรางสรรคเพ่ือวิสาหกิจชุมชน 
3.5 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อแกไขปญหาการเสียโอกาสทางการศึกษา (Learning Loss) 

อันเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 
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3.6 พลังของภาษาและปรัชญาเพ่ือความเขาใจโลกที่พลิกผัน/มนุษยศาสตรเพ่ือสังคมพหุ
วัฒนธรรม และ Digital Humanities 

3.7 พื้นที่การเรียนรูรวมกัน รวมถึงนวัตกรรมทางการศึกษา พื้นที่นวัตกรรม 
3.8 การอยูรวมกันของคนทุกวัย  
3.9 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีชวยเหลือการดํารงชีวติ (Assisted living) สําหรับผูสูงอายุ   

3.10 นวัตกรรม Smart community สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 
3.11 พ้ืนที่การเรียนรูรวมกัน  
3.12 Social Enterprise 
3.13 นวัตกรรมที่ลดปญหาทางสังคม ท้ังสุขภาพกายและใจ ดนตรีบําบัด อะโรมาบําบัด 

4. BCG 
4.1 ยกระดับความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนใหกับ 4 อุตสาหกรรมเปาหมาย      

(S-curves) ไดแก  
1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (อาหารสุขภาพ และสวนประกอบมูลคาสูง)    
2) อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ (พัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่สลายตัว

ไดทางชีวภาพ) 
3) อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย (พัฒนายา ชีววัตถุ เซลลบําบัด และระบบ

ผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑทางการแพทยเพ่ือการขึ้นทะเบียน)  
4) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ (พัฒนาระบบ Logistics) 

4.2 สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการที่ผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม 
4.3 การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพ่ือให เกิดของเสียนอยที่ สุด         

(Eco-design & Zero-Waste) R1 - R9 (Refuse,.... Recovery) 
4.4 เศ รษ ฐ กิจห มุน เวี ยน  แล ะ New Circular Economy Business Model แล ะ     

แพลทฟอรม IoT 
5. Materials Science /Digital Technology for Arts and Creativity 

5.1 วัสดุ/กระบวนการ/เทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษศิลปกรรมหรือการพิพิธภัณฑ  
5.2 วัสดุ/กระบวนการ/เทคโนโลยีเพ่ือการสรางสรรคงานตนแบบและนวัตกรรมใหม 

 5.3 วัสดุกับงานอนุรักษ การซอมแซมใหเหมือนจริง การจําลองแบบเสมือนจริง 
5.4 วัสดุกับงานสรางสรรค การทํางานสรางสรรคอยางปลอดภัย 
5.5 การพัฒนา Big data of Materials for Arts and Creativity 
5.6 ดิจิทัลเทคโนโลยีแพล็ทฟอรม (DT in Arts and Social Science) 
5.7 นวัตกรรมเชิงบูรณาการศิลปะกับเทคโนโลยีเพ่ือสรางงานตนแบบ  
5.8 3D Printing Technology 

6. พลังงานและสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
6.1 สังคมคารบอนต่ํา 
6.2 การใชพลังงานที่ไมทําใหเกิดกาซเรือนกระจก  
6.3 การเสนอทางเลือกเพ่ือใหเกิดความมั่นคงดานพลังงาน   
6.4 การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.5 ปญหาสิ่งแวดลอมทาทายสังคม เชน การลด PM 2.5 การจัดการปญหาไมโครพลาสติก 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 การประสานความรวมมือหลักสูตรนานาชาติกับสถาบันอุดมศึกษาใน

ตางประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศประสงคจัดทําความรวมมือหลักสูตรนานาชาติรวมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานตางๆ เปนจํานวนมาก โดยเสนอหลักสูตรนานาชาติแบบหลักสูตรปริญญารวม 
และหลักสูตรสองปริญญา  

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการประสานความรวมมือหลักสูตรนานาชาติกับสถาบันอุดมศึกษา
ในตางประเทศเปนไปดวยความเรียบรอย งานวิเทศสัมพันธจะเปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือ
ดังกลาว โดยจะสอบถามความประสงคไปยังคณะวิชาเพ่ือประสานกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศใน
เบื้องตนตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธจัดทํารายงานขอมูลสถิติการใหบริการ
ความรวมมือหลักสูตรนานาชาติกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศของคณะวิชาใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ทราบเปนรายเดือน 
 
ระเบียบวาระที่  2.9 การดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2564 ได
พิจารณาการจัดตั้งสํานักงานกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเห็นควรใหงานวิเทศสัมพันธยังคง
เปนงานภายใตสํานักงานอธิการบดีไปพลางกอน เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรนานาชาติและ
นักศึกษาตางชาติจํานวนไมมาก นั้น 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธซึ่งเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและขับเคลื่อนภาพลักษณความ
เปนนานาชาติใหกับมหาวิทยาลัย มีภารกิจสําคัญ คือ สงเสริมการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและ
กิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (MoU, MoA) จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมภายใต
ความรวมมือกับสถาบันตางๆ การตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ การประชาสัมพันธ และใหคําแนะนําดาน
ทุนการศึกษาแกบุคลากรและนักศึกษา จะดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธโดยมีภาระงานความรับผิดชอบหลัก
เก่ียวกับงานความรวมมือ งานตอนรับและพิธีการ งานทุนและสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป และงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้ หากคณะวิชามีความประสงคใหงานวิเทศสัมพันธดําเนินการเพิ่มเติม ขอใหแจงความประสงค
มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหงานวิเทศสัมพันธดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับ
ภารกิจสําคัญและภาระงานความรับผิดชอบหลักของหนวยงานใหคณะวิชาและนักศึกษาตางชาติทราบผาน
ชองทางตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลน แผนพับ หนังสือแนะนําหนวยงาน 
 
ระเบียบวาระที่  2.10 การรวบรวมองคความรู เพื่อเปนคลังความรูออนไลนแบบรวมศูนยของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการ

จัดการศึกษาภายใตระบบคลังหนวยกิต ซึ่งมีการจัดการศึกษาประเภทหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรม 
เพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับบุคคลทุกชวงวัย ทุกกลุมอาชีพ และเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2563 
เปนตนมา นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงประสงคขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงาน ที่มีการจัด
สัมมนา/อบรมในรูปแบบออนไลนใหกับบุคคลทั่วไปในสาขาวิชาตางๆ จัดสงลิงกวิดีโอหรือคลิปวิดีโอกิจกรรม
ดังกลาวที่ไดรับอนุญาตจากวิทยากรในการนํามาเผยแพร ไปยังกองบริหารงานวิชาการเพ่ือรวบรวมเปนคลัง
ความรูออนไลนแบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับเผยแพรใหแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปท่ีไดรับอนุญาตใหเขาถึงคลังความรูดังกลาว เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
ระเบียบวาระที่  3.1 การปรับแกไขคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันท่ี 
14 กันยายน 2564 ไดมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 โดย
มอบหมายใหกองบริหารงานวิชาการตรวจสอบและปรับแกไข ในหนา 5 ขอ 1.1 คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครใหมี
ความเหมาะสม นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดปรับแกไขคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครในประกาศดังกลาว
ใหม เปนดังนี ้ 
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1.1 เป นผูที่ กํ าลั งศึกษาอยูชั้ นมั ธยมศึกษาปที่  6 หรือ เปนผูที่ กํ าลั งศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่  3 หรือเปนผูที่ กําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน        
(สอบเทียบ) หรือเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระบบการศึกษาอ่ืนที่เทียบเทากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ 
ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา สําหรับผูสมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญศึกษาตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

หมายเหต ุสําหรับผูสมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตางประเทศ ในชวง
เวลาหนึ่ง ใหคํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทยเทานั้น 

1.2 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอัน
เปนอุปสรรคตอการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้นๆ 

1.3 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวาจะตั้งใจศึกษา
เลาเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดย
เครงครัดทุกประการ 

1.4 ไมเปนผูทีถู่กใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม 
หรือกระทําผิดตางๆ ที่ไมใชทางวิชาการ 

1.5 ไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา 
 จึงเสนอที่ประชุมทราบ 
 
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
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 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายยุทธศักดิ์  บุญรอด เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบตัิการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

ตําแหนงเลขที่ S-2-1305-004 สังกัดภาควิชาฟสิกส นั้น 
  คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายยุทธศักดิ ์            
บุญรอด วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1305-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
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22,750 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล        
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี เอ่ียมพนากิจ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมามาลย บรรเทิง  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.วรภาส พรมเสน    กรรมการ 
5. นางมลวลี จํารูญ     กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1305-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายโกเมศ กาญจนพายัพ เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที่ A-2-1000-004 นั้น 
คณะฯ ไดดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนแล ว ผู ได รับการคัดเลือกคือ นายโกเมศ กาญจนพายัพ                          

วุฒิปรัชญาดุษฎี บัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง               
นายโกเมศ กาญจนพายัพ เพ่ือบรรจุเปนพน ักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่                  
A-2-1000-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป และเน่ืองจากไดจบการศึกษาวุฒิ 
Bachelor of Science in Computer Science จ า ก  California State University , Fresno ป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริกา  จึงขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
ประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อติเทพ แจดนาลาว  กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ ทับเสน     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายโกเมศ กาญจนพายัพ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1000-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดคณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ 
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดเห็นชอบในหลักการสําหรับบรรจุบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถยื่นผล
คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลนเพ่ือใชในการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา
ได เฉพาะในกรณีที่ผูจัดสอบเปนสถาบันหรือศูนยสอบอยางเปนทางการที่ไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และสถาบันหรือศูนยสอบดังกลาวตองรบัรองการยืนยันตัวตนผูเขาสอบได 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นายธารภณ นิธิจิรมน เพื่อ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0310-057 สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน นั้น 
  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ  
นายธารภณ นิธิจิรมน วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคณนา จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นายธารภณ นิธิจิรมน 
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที ่              
S-2-0310-057 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
3. หัวหนางานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน   กรรมการ 
 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
4. นางจุฑารัตน  แกวโหมดตาด    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายธารภณ นิธิจิรมน เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-0310-057 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล          
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปน
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา              

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
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 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานผูมีความรูความสามารถพเิศษเปน

อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย  
 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 14/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564              
มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 19 ราย ดังนี ้

คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย ไดแก 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 3 ราย ไดแก 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชยั สิทธิรัตน 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรชีา  เถาทอง 

คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 ราย ไดแก  
 1. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง 
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก 
 1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม 
 2. ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย 
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก 
 1. รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข  
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิเชียร ลีลาสงาลักษณ  
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จํานวน 2 ราย ไดแก  
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรัญ วสันตกรณ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 ราย ไดแก 

 1. ศาสตราจารยพิเศษเสนอ นิลเดช  
 2. รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก  
 3. ศาสตราจารยจรัญพัฒน ภูวนันท 
 4. อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร  
 5. ศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ  
 6. ศาสตราจารยเกียรติคุณกําธร กุลชล  
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน  
 8. รองศาสตราจารยมาลินี ศรีสุวรรณ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่คณะวิทยาศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา             
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) วางตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 จํานวน 3 อัตรา นั้น  
 เพ่ือใหการดําเนินงานในคณะวิทยาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค             
ขออนุมัติ ดังนี้  
 1. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง เลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบ
อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักการเงินชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-501 สังกัดงานคลัง
และพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                  
S-2-1301-005 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
 2. เปลี่ยนระดับตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนง
นักพัสดุชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-503 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-1301-006 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี               
คณะวิทยาศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 3. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากตําแหนงนายชางชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-505 สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-007 สังกัดงานบริการ
การศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง เลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักการเงินชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-501 
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-005 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
 2. อนุมัติใหเปลี่ยนระดับตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหนงนักพัสดุชํานาญการ ตําแหน งเลขที่  S-1-1301-503 สังกัดงานคลังและพัสดุ  สํานักงานคณบดี                 
คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-006 สังกัดงานคลังและพัสด ุ
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 3. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนายชางชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-505 สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-007 
สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่คณะมัณฑนศิลป มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-501 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
(เงินรายไดสมทบ) สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป วางตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 นั้น  
  เพ่ือใหการดําเนินงานในคณะมัณฑนศิลป  เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค            
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-1001-501 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)           
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป  เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที ่                  
S-2-1001-011 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-501 ซึ่งจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-011 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศลิป 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุญาตใหบุคลากรในสังกัดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีความประสงคขออนุญาตให อาจารยธารา จําเนียรดํารงการ          
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลา
ราชการบางส วน ภาคการศึกษาหนึ่ งไม เกิน 10 ชั่ วโมง/สัปดาห  มี กําหนด 3 ป  6 เดือน ตั้ งแต วันที่                       
5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2568 นั้น 

แตเนื่องจาก อาจารยธารา จําเนียรดํารงการ มีอายุ 43 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 
มีใจความสําคัญวา พนักงานผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป และเปนพนักงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และตองเปนผูที่ผาน          
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให อาจารยธารา จําเนียรดํารงการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลาราชการบางสวน            
ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่           
4 มกราคม 2568 เปนกรณพีิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 
2 ราย ดังนี้ 

1. นางศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชบําบัด เรื่อง ฮอรโมนรักษาในสตรีวัยหมดระดูและชาย           
วัยสูงอายุ มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

2. นางสาวนันทลักษณ  สถาพรนานนท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร              
ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรม มีกําหนด 1 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ในการน้ี พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย ดังกลาว ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การกํ าหนดตั วชี้ วั ดการจั ด ทํ าแผนพัฒ นารายบุ คคล  ( Individual 

Development Plan : IDP) เปนตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของ
งานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามขอ 8 และขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก       
(Key Performance Indicators : KPIs) ทั้งที่เปนงานประจําและงานตามกลยุทธ มีคาน้ําหนักรอยละ 70  
และ (2) ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) มีคาน้ําหนักรอยละ 30 ประกอบกับ 
ขอ 23 และขอ 25 ของขอบังคับดังกลาวไดกําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถหรือสมรรถนะ และดําเนินการพัฒนาตนเองใหเปนไปตามแผน IDP ท่ีกําหนดไว โดยให
ผูบังคับบัญชากํากับดูแลและใหการสนับสนุนในการพัฒนา รวมทั้งใหนําผลที่ไดจากการพัฒนาตามแผนไปใช
ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินการปฏิบัติงานและ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดกลยุทธใหบุคลากรไดจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถหรือ
สมรรถนะใหสอดคลองและตอบสนองตอเปาหมายและทิศทางการพัฒนา ทั้งสวนบุคคล สวนงาน และ
มหาวิทยาลัย จึงสมควรใหมีการกําหนดตัวชี้วัดการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) เปนตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก  (Key Performance 
Indicators : KPIs) จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตัวชี้วัดการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เปนตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัด
ผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
ตัวชี้วัดการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เปนตัวชี้วัดหนึ่งของการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) ตามท่ีเสนอ และใหแจง
คณะวิชา สวนงาน และหนวยงาน ทราบและถือปฏิบัติ โดยใหเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตรอบการประเมินรอบ            
ครึ่งปแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 ขออนุ มัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิ เศษเปนอาจารย ใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 13 ราย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2542 
มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให  ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผู พิจารณาอนุ มัติการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกิน 65 ป นั้น 
 คณะฯ ประสงคขออนุมัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยเปน
เวลา 1 ป  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565 จํานวน 12 ราย และเปนเวลา 9 เดือน              
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 1 ราย ดังนี ้ 
 

 
 
 

  

คณะวิชา/รายชื่อ 

เลขที่
ตําแหนง 

อัตรา
คาจาง 

อายุไมเกิน 
65 ป  

อายุไมเกิน 65 
ป แตจาง

ตอเนื่องเกิน  
5 ป 

อายุเกิน 65 ป 
และจางตอเนื่อง

ไมถึง 5 ป 

อายุเกิน 65 ป 
และจาง

ตอเนื่องเกิน  
5 ป 

คณะโบราณคด ี       

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา 16 32,500     

คณะมัณฑนศิลป       

รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง 13 25,000     

คณะสถาปตยกรรมศาสตร       

ศาสตราจารยพิเศษเสนอ นิลเดช 24 35,000     

รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก  31 30,000     

ศาสตราจารยจรัญพัฒน ภูวนันท  
*ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

32 35,000     

อาจารยวนิดา พ่ึงสุนทร 33 30,000     

ศาสตราจารยสมชาติ จงึสิริอารักษ 34 35,000     

ศาสตราจารยเกียรติคณุกําธร กุลชล 35 35,000     

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน  36 30,000     
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ทั้งน้ี จะไดแจงคณะวิชาฯ กองคลัง และกองกฎหมายเพ่ือทราบและทําสัญญาจางตอไป โดยจะ

ดําเนินการออกคําสั่งไดตอเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบัญชีถือจายประจําป           
พ.ศ. 2565 ออกแลว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จํานวน 12 ราย           
และเปนเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 ขออนุมัติปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติปรับระดับชั้นงาน
ลูกจางประจํา ราย นายสุริยาวุธ  กั้วะหวยขวาง เลขที่ตําแหนง 387 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตรา
คาจาง 24,450 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จาก ตําแหนง
พนักงานธุรการ ส 1 เปนพนักงานธุรการ ส 2 

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหนง) และกลุ มงาน ให ส วนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเปน ภารกิจของสวนราชการ และประโยชนของทางราชการ ดังนี้ 

คณะวิชา/รายชื่อ 

เลขที่
ตําแหนง 

อัตรา
คาจาง 

อายุไมเกิน 
65 ป 

อายุไมเกิน 65 
ป แตจาง

ตอเนื่องเกิน  
5 ป 

อายุเกิน 65 ป 
และจางตอเนื่อง

ไมถึง 5 ป 

อายุเกิน 65 ป 
และจาง

ตอเนื่องเกิน  
5 ป 

รองศาสตราจารยมาลินี ศรีสุวรรณ  
*โดยขอใชเงินงบประมาณแผนดินงบบคุลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 อัตราเดือนละ 18,750 บาท และดวย
เงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในสวนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตรา    
เดือนละ 11,250 บาท ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี   
30 กันยายน 2565 

43 30,000     

คณะเภสัชศาสตร       

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิเชียร ลีลาสงาลักษณ  37 35,000     

รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข 15 35,000     

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ       

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสร ี 27 43,980     

รวม   2 1 1 9 
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 1. การปรับระดับชั้นงาน สวนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจํา
จากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได เมื ่อผูดํารง
ตําแหนงมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา ทั้งนี้ ไมเกิน
ระดับสูงสุดในแตละสายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว 
 2. สายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่เปลี ่ยนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดชื่อ
ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอของตําแหนงไว และกระทรวงการคลังไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว 
 3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหนง)/กลุมงานที่ลูกจางประจําครองตําแหนงอยูเดิมเปน        
สายงาน (ชื่อตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว และสวนราชการตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคลองตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 นอกจากนี้ การเปลี่ยนตําแหนงดังกลาว กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือดวนที่สุด ท่ี กค 
0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางประจําของ
ลูกจางประจํา และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง  การ
จัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ หนาที่โดยยอของ
ตําแหนงไวดังนี ้

พนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที ่เกี่ยวของกับ

ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏบิัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 
3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่  และ             

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ 
4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับ

ลักษณะงานในหนาที ่
  หนาที่โดยยอของตําแหนง  

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการรับ สง ลงทะเบียน           
แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เก่ียวของเก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและราง
หนังสือโตตอบงายๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสาร สิ่งพิมพกอนทําการพิมพ 
ตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เก่ียวกับการบันทึกขอมูล ตรวจทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรมตางๆ พิมพและ
คัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุดใหคงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตางๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  ขอพิจารณา  

  เมื่อพิจารณาตามคําชี้แจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แลว 
 กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เสนอขออนุมัติปรับระดับชั้นงาน นายสุริยาวุธ           
ก้ัวะหวยขวาง ตําแหนงเลขที่ 387 ตําแหนงพนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 1 เปน ตําแหนง
พนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตําแหนงพนักงานธุรการ กลุมงาน
สนับสนุน ระดับ 2  ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดไว คือ “แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป” ประกอบกับหนาที่ (โดยยอ) 
ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (แบบ ลปจ.1) ของตําแหนงพนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2 มีความ
สอดคลองกับลักษณะงานและหนาที่ (โดยยอ) และงานที่ไดรับมอบหมายของตําแหนงใหมที่ขอปรับระดับ          
ชั้นงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา ราย นายสุริยาวุธ             
ก้ัวะหวยขวาง เลขท่ีตําแหนง 387 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราคาจาง 24,450 บาท สังกัด                         
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จาก ตําแหนงพนักงานธุรการ ส 1                 
เปนพนักงานธุรการ ส 2 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอน

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2562 (ชั้นปท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 
ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยยังไมคลี่คลาย แตมีเหตุผลความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562 
(ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP สําหรับนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไมผานเกณฑระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เพ่ือนําผลการทดสอบภาษาอังกฤษรอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษามาลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรเรงรัด (Intensive Courses) เพื่อใหผานเกณฑมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เขาศกึษาใน
ปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Dugga ซึ่งเปน
แพลตฟอรมของขอสอบที่ มีระบบความปลอดภัยในการปองกันการทุจริตของผูเขาสอบได โดยกําหนด           
วันจัดทดสอบ ดังนี้ 

 

กําหนดวันจัดทดสอบ STEP รอบการทดสอบ จํานวนผูเขาทดสอบ (คน) 
วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รอบเชา 500 
 รอบบาย 500 
วันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 รอบเชา 1,100 
 รอบบาย 1,100 
วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รอบเชา 1,100 
 รอบบาย 1,100 
วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564 รอบเชา 1,100 
 รอบบาย 1,100 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (ชดุใหม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อ

วันที่ 20 เมษายน 2564 ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข
จากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (5) จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ประเภทพนักงานประจํา จํานวนหนึ่งคน และจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และเลือก
กรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (6) จํานวนหนึ่งคน จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให
คณะกรรมการชุดดังกลาวจัดทํา (ราง) ประกาศเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา จํานวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1. (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ งกรรมการอุทธรณและรองทุกข            
จากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ 

2. (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ งกรรมการอุทธรณและรองทุกข           
จากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดาํรงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ไดพิจารณา (ราง) ประกาศท้ังสองฉบับแลว แตเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง และมีประกาศกําหนดพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเขมงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมในหลายจังหวัด ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดออกประกาศเก่ียวกับการกําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุม เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน มาตรการคัดกรองเบื้องตน มาตรการรักษา
ระยะหางทางสังคม รวมถึงการจํากัดจํานวนบุคคลในการจัดกิจกรรม คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการอุทธรณและรองทุกขจึงมีมติใหจัดการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขดวยวิธีออนไลน 

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเลิกคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามขอ ข. ของคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1672/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 



 

 

26

พ.ศ. 2564 พรอมทั้งพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชุดใหม) 
เพ่ือทําหนาที่ในการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขดวยวิธีออนไลน (Online) ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเลิกคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามขอ ข. ของคําสัง่มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1672/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชุดใหม)
เพ่ือทําหนาที่ในการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขดวยวิธีออนไลน (Online) โดยประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงและมีรายชื่อ ดังนี ้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
2. ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
3. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
4. อาจารยอภิเษก  หงษวิทยากร อนุกรรมการ 
5. วาที่รอยตรีบรรพต  ดลวิทยากุล อนุกรรมการ 
6. นางสาวอธิตยา  มีอยูเต็ม อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุนันทา  ธรรมกิจวัฒน อนุกรรมการ 
8. นางศิริมาตย  อินทรตามา อนุกรรมการ 
9. นางสาวปรีชญา  นัทธ ี อนุกรรมการ 

10. นายชัยสิทธิ์  สงเคราะหสุข อนุกรรมการ 
11. นายสุรพงษ  ธุวะชาวสวน อนุกรรมการ 
12. นายจิรวัฒน  ไรเหนือ อนุกรรมการ 
13. นางสาวชลดา  แชมชอย อนุกรรมการ 
14. นายชนิศร  ธีระชาติ อนุกรรมการ 
15. ผูอํานวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการ 
16. นางนิรบล  ตนวงศ อนุกรรมการ 
17. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม อนุกรรมการ 
18. นางสาวอังคณา  ศรีบุญรอด อนุกรรมการ 
19. นางสาวผุสดี  หนูนะ เลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเทศไทย กับ National Pingtung University of Science 
and Technology สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และ (ราง) บันทึกสําหรับการ
ตออายุของขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป ร ะ เท ศ ไท ย  กั บ  National Pingtung University of Science and 
Technology สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคจะตออายุขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับ National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรวมมือทางการศึกษาและวิชาการ และเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งสองฝาย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย 
คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2564 จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้     

1. (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ประเทศไทย กับ National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  

2. (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเทศไทย กับ National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน 
(ไตหวัน)  

โดยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของความรวมมือ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปน

ภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
3. (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 

และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
4. ประวัติของ National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน

(ไตหวัน) 
5. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
6. กิจกรรม/แผนงานที่คาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ National Pingtung University of Science and 
Technology สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และ (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของขอตกลงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ National Pingtung University of Science and 
Technology สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 โครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญา

บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 1/2565 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 1/2565 ซึ่งผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยกําหนด
รับนักศึกษาทั้งหมด 3 หลักสูตร จํานวน 180 คน ดังนี ้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 60 คน 
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 60 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา (BBA-LBM) จํานวน 60 คน 
ทั้งนี้ กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบหลักสูตรที่เปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว 
อนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว            

ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา ไมเกินอัตราที่กําหนดไว
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกคาใชจายในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศกึษาเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 1/2565 ตามที่วิทยาลัย
นานาชาติเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.5 โครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญา

บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2/2564 
(Winter) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2/2564 (Winter) ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
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2564 โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 20 คน 

ทั้งนี้ กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบหลักสูตรที่เปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว 
อนึ่ง กองกฎหมายไดรับแจงจากวิทยาลัยนานาชาติวาการดําเนินการตามโครงการดังกลาวไม

มีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในการดําเนินการสอบคัดเลือก ซึ่งโครงการ
ดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิก
คาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศกึษาเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศลิปากร ปการศึกษา 2/2564 (Winter) ตามที่
วิทยาลัยนานาชาติเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.6 รายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึ กษาภายในระดับหลักสู ต ร         

คณะ/สวนงาน และสถาบัน ปการศึกษา 2563 ผลลัพธตามมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ/
สวนงาน และสถาบัน ปการศึกษา 2563 เรียบรอยแลว นั้น 

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศกึษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ/สวนงาน ปการศกึษา 2563  
 3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับสถาบัน ปการศกึษา 2563 
 4. ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
 5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ/สวนงาน และสถาบัน ปการศึกษา 2563 ผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหกองประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน โดยเฉพาะสวนงานที่มีระดับการประเมินอยูใน Band 1 
เนื่องจากการนําเกณฑ EdPEx มาใชพัฒนาคุณภาพสําหรับสวนงานซึ่งไมมีภารกิจดานการเรียนการสอน      
อาจพิจารณาใหแสดงผลลัพธในดานการใหบริการซึ่งสอดคลองกับภารกิจของสวนงานมากกวา 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.7 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน รอบเพิ่มเติม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันอังคารที่ 
17 พฤศจิกายน 2563 ไดใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) และ
โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการรับนักเรียนไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับนักเรียนเปนไปตามเปาหมาย คณะศึกษาศาสตร   
จึงประสงคดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน รอบเพ่ิมเติม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 
ซึ่งผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2564 
โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษารวมทั้งสิ้น 27 คน ดังนี ้

1. ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 หลักสูตรปกต ิ  จํานวน 3 คน  
2. ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 หลักสูตร EP จํานวน 2 คน  
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลักสูตร EP   จํานวน 2 คน  
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 หลักสูตร EP   จํานวน 14 คน  
5. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 หลักสูตรปกต ิ จํานวน 2 คน 
6. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลักสูตรปกต ิ จํานวน 2 คน 
7. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลักสูตรปกต ิ จํานวน 2 คน 
ทั้งนี้  คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว         

ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา ไมเกินอัตราที่กําหนดไว
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกคาใชจายในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน รอบเพิ่มเติม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   โครงการวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมโลกเสมือนดวยเทคโนโลยีโฮโลเลนส 

(Hololens) เพื่ อ เรี ย น รู ก า รขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐกิ จ ท อ ง เที่ ย ว  เชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑตนแบบแหงดินแดนสุวรรณภูม”ิ 

 
สรุปเรื่อง 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค ไดรับทุนการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป 2564 จํานวน 9.8 ลานบาท จากกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ภายใตสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือ
ดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมโลกเสมือนดวยเทคโนโลยีโฮโลเลนส (Hololens) เพ่ือเรียนรูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองเท่ียว เชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑตนแบบแหงดินแดนสุวรรณภูมิ” ซึ่ง
โครงการวิจัยนี้เกิดจากการบูรณการรวมกันระหวาง 3 คณะวิชา ประกอบดวย คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศลิป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

           
เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


