
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 22/2564 

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
11. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
12. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
13. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

10. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
12. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
13. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
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16. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
18. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
19. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี  

2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

3. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

4. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

6. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

8. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

9. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

10. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

11. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

12. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
13. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 21/2564 เม่ือวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 21/2564 เม่ือวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 21/2564 เม่ือวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 21/2564 เม่ือวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 6 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2564 ซึ่งรายวิชาภาคปฏิบัติการที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Onsite) อาจไมเพียงพอใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกลาว เนื่องจากตองปฏิบัติ
ตามแนวทางและหลักเกณฑการเปดสถานที่ทําการของสถาบันอุดมศึกษา และตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอใหคณะวิชาพิจารณาเปดสอนรายวิชา
ภาคปฏิบัติการทีม่ีการจัดการเรียนการสอนในทีต่ั้งในภาคการศกึษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2564 เพ่ิมเติม 

2. มหาวิทยาลัยได กําหนดการเลือกตั้ งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากบุคลากร          
สายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ดวยวิธลีงคะแนนเลือกตั้ง
ออนไลน โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผาน https://vote.su.ac.th ในระบบ Microsoft Form ซึ่งตองใชบัญชี
ของมหาวิทยาลัย E-mail : xxxx_x@su.ac.th ของตนเทานั้น จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออนไลนในวัน-เวลาดังกลาว 

3. มหาวิทยาลัยมีเปาหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรใหมี
ส มิทธิภาพทางภาษาอั งกฤษ (English language proficiency) ตั้ ง แต ระดับ  B2 (Vantage or upper 
intermediate) ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยไดจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน 
Speexx เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเองควบคูกับการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแตละคณะวิชา 

ในการนี้ เพื่อใหอาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ อาจารยที่ปรึกษา บุคลากร รวมถึง
เจาหนาท่ีคณะวิชาที่มีความใกลชิดกับนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบของโปรแกรม Speexx 
และสามารถนําโปรแกรม Speexx มาพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของตนเองได ศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดสํารวจความประสงคการเขาใชโปรแกรม Speexx เพื่อจะได
จัดทําแผนการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับอาจารยและบุคลากรตอไป 

4. นายกสภามหาวิทยาลัยไดหารือวาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้งควรเชิญ
คณบดี/หัวหนาสวนงาน ใหมีโอกาสไดรายงานผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาใหสภามหาวิทยาลัยทราบและ
จะไดมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวา อาจเชิญคณบดี/หัวหนา
สวนงานที่ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป รายงานผลการดําเนินงานใหกับสภา
มหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหขอเสนอแนะในวาระเชิงนโยบายและควรมีหัวขอครอบคลุม วิสัยทัศน คานิยม 
วัฒนธรรมองคกร การตอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs งบประมาณ หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 
จํานวนบุคลากร การวิจัย ผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ การทํา MOU รวมกับสถาบันและ
องคกร การบริการวิชาการ และรางวัลที่ไดรับ เปนตน จึงขอใหคณบดี/หัวหนาสวนงานเตรียมขอมูลสําหรับ     
การรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว 

5. มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดกลยุทธใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถหรือสมรรถนะใหสอดคลองและตอบสนอง
ตอเปาหมายและทิศทางการพัฒนาทั้งสวนบุคคล สวนงาน และมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดตัวชี้วัดการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เปน
ตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 
ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานและแบบรายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

6. ขอใหคณะวิชา/หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลใหบริการเชาพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย เชน 
รานคาตางๆ เครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรืออื่นๆ จัดทําสัญญาการเชาพื้นท่ีดังกลาวซึ่งลงนามโดย
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีดูแลแตละวิทยาเขต เพ่ือใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานขอมูลทุนวิจัยและขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
รายงานขอมูลทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและขอมูลทรัพยสินทางปญญา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับแหลงทุน
และงบประมาณวิจัยแบงตามแหลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จํานวนทรัพยสินทางปญญา         
ป พ.ศ. 2561-ปจจุบัน และขอมูลโครงการวิจัยป 2563-2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหคณะวิชานําขอมูลทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก เขาสูระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร (Research Information System : RIS) ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามทีส่ํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2564 
เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีขอเสนอแนะใหนําปจจัยที่สําคัญมาประกอบการประเมินเพ่ือใหแผนการ
ตรวจสอบมีความครอบคลุมและสอดคลองตามผลการประเมินความเสี่ยงสําหรับการเลือกกระบวนงาน หนวย
รับตรวจ นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหแผนการตรวจสอบมีการถายทอดไปยังหนวยรับตรวจ เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายในจึงเสนอที่ประชุมทราบแผนการ
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดรับ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรแลว โดยแผนดังกลาวเปนไปตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
มีรายละเอียดดังนี้  

1. ขอบเขตของการดําเนินงาน ประกอบดวย งานตามภารกิจหลักดานการตรวจสอบ             
งานตามภารกิจอ่ืน 

2. การกําหนดคน/วัน ตามภารกิจดานตางๆ  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของ
คณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับผิดชอบในสวนของการจัดเก็บขอมูลจากสวนงาน หนวยงาน 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการ เพ่ือประโยชนในภารกิจดานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งการใช
ขอมูลสําหรับการดําเนินการดานตางๆ นั้น  

 ในการนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งไดจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ 
สรุปไดดังนี้ 

1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 189 โครงการ รวมมูลคา
โครงการ 359,468,623.02 บาท ซึ่งไมรวมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดังนี ้

 
ประเภทโครงการบริการวิชาการ จํานวน (โครงการ) มูลคา (บาท) 

(1) แบบสาธารณกุศล 42 7,989,924.50 
(2) แบบสรางรายได 129 310,538,845.58 
(3) แบบไมแสวงหากําไร 18 40,939,852.94 
(4) อ่ืนๆ - - 

รวม 189 359,468,623.02 

 
2. การจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ โดยไดดําเนินการจัดทําทะเบียนคุม

โครงการบริการวิชาการดวยโปรแกรม Microsoft Excel พรอมทั้งดําเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งไดประสานความรวมมือกับสํานักงานบริการวิชาการและสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
โดยปจจุบันอยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบดังกลาว พรอมทั้งมีกําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
งานระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรใหแกผูรับผิดชอบการนําเขาขอมูลของ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น.         
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและเปนแนวทางในการนําเขาขอมูลในระบบโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําขอมูลโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ไดรับการพิจารณาจากคณะวิชา/สวนงาน เขาสูระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Academic Service Information System : ASIS) ตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 2.5 โครงการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบไมมีคาใชจาย 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยบริษัท ทีพี ฮาโล เทคโน-เอ็นเนอยี่ จํากัด เปนบริษัทที่ไดรับการข้ึนทะเบียนผูประกอบการ
สําหรับงานใหบริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน ประเภทการจัดการพลังงาน ตามระเบียบการไฟฟา
สวนภูมิภาควาดวยธุรกิจเสริมการใหบริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน พ.ศ. 2561 และเปน
ผูดําเนินการเสนอโครงการการจัดการพลังงาน ดังนี ้

1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
2. การเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED  
3. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ที่อายุเกิน 10 ป เปนแบบ Inverter A/C 
ซึ่งโครงการดังกลาวการไฟฟาสวนภูมิภาคจะลงทุนท้ังหมดในรูปแบบการสนับสนุนโครงการ

แบบสัญญาหนวยงานรัฐบาลตอหนวยงานรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไมตองลงทุน ซึ่งจะสงผลดีในดาน
การลดการใชพลังงานใหกับมหาวิทยาลัย และประหยัดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาตอเดือนเปนอยางมาก  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบโครงการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา
แบบไมมีคาใชจาย โดยมหาวิทยาลัยจะไดลงนาม MOU ความรวมมือกับบริษัท ทีพี ฮาโล เทคโน-เอ็นเนอยี่ 
จํากัด เพ่ือเขารวมโครงการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร นัดหมายวัน-เวลา
กับคณบดี/หัวหนาสวนงานภายในวิทยาเขต เพ่ือใหบริษัท ทีพี ฮาโล เทคโน-เอ็นเนอยี่ จํากัด เขาชี้แจง
รายละเอียดโครงการพรอมทั้งสํารวจพ้ืนที่ และหากคณะวิชา/สวนงานประสงคเขารวมโครงการ จะไดจัดทํา 
MOU รวมกันตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 การติดตามผลการดําเนินงานสูเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการดําเนินการสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) และไดมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานผานการเขารวมการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 และ 2021 นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหการติดตามผลการดําเนินงานสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลเ พ่ือเขารวมการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 ซึ่ ง
ประกอบดวย 

SDG 3 Good Health and Wellbeing 
SDG 4 Quality Education 
SDG 6 Clean Water and Sanitation 
SDG 7 Affordable and Clean Energy 
SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure 
SDG 11 Sustainable Cities and Communities 
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SDG 12 Responsible Consumption and Production 
SDG 14 Life Below Water 
SDG 17 Partnership for the Goals 
โดยใชขอมูลหลักจากแหลงขอมูล ดังนี้ 
 ขอมูลที่ใชรายงานในการจัดอันดับในปกอนหนา 
 ขอมูลที่ใชในการจัดอันดับ UI Green University 
 ขอมูลหลักสูตรและรายวิชาจากฐานขอมูล REG 
 ขอมูลคูความรวมมือจากฐานขอมูล MOU 
 ขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่คณะวิชารายงานและที่มีเผยแพรบนเว็บไซต 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหคณะวิชาแจงรายละเอียดการดําเนินการในแหลงขอมูลที่ใชสําหรับ
การรวบรวมขอมูลดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
ระเบียบวาระที ่ 3.1 การดําเนินการลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2564 ตามมาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 21/2564 เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 ไดรับทราบและขอใหคณะวิชาติดตอนักศึกษาที่ยังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา หรือชําระ
เพียงบางสวน หรือเปนนักศึกษาทุนกูยืม เรงดําเนินการยืนยันการขอรับเงินชวยเหลือและยินยอมใหนําเงินที่
ไดรับจากรัฐบาลไปชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาล (โดย
โอนเปนเงนิรายไดใหกับคณะวิชา) ตามแนวทางของ สป.อว. ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหนักศึกษาแจงยืนยันกลับผาน        
SU Mail (@su.ac.th) นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดจัดทําขอมูลการยืนยันการขอรับเงนิชวยเหลือของนักศึกษา 
จําแนกรายคณะวิชา ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดังนี ้

 

คณะวิชา 
จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

นักศึกษา 
ที่ยืนยันแลว

(คน) 

นักศึกษาที่ยัง
ไมยืนยัน (คน) 
(15 พ.ย. 64) 

รอยละ 
ทีย่ังไมยืนยัน 

นักศึกษาที่ยัง
ไมยืนยัน (คน)  
(2 พ.ย. 64) 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 228 170 58 25.44 152 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 134 114 20 14.93 83 
คณะโบราณคดี 219 171 48 21.92 64 
คณะมัณฑนศิลป 190 68 122 64.21 134 
คณะอักษรศาสตร 473 449 24 5.07 128 
คณะศึกษาศาสตร 562 363 199 35.41 222 
คณะวิทยาศาสตร 640 605 35 5.47 141 
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คณะวิชา 
จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

นักศึกษา 
ที่ยืนยันแลว

(คน) 

นักศึกษาที่ยัง
ไมยืนยัน (คน) 
(15 พ.ย. 64) 

รอยละ 
ทีย่ังไมยืนยัน 

นักศึกษาที่ยัง
ไมยืนยัน (คน)  
(2 พ.ย. 64) 

คณะเภสัชศาสตร 187 187   0.00 47 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

812 781 31 3.82 212 

คณะดุริยางคศาสตร 193 191 2 1.04 138 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 126 119 7 5.56 40 
คณะวิทยาการจัดการ 1016 809 207 20.37 305 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 331 307 24 7.25 120 
วิทยาลัยนานาชาติ 342 286 56 16.37 251 
บัณฑิตวิทยาลัย 18 9 9 50.00 18 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
และคณะศึกษาศาสตร 

6 1 5 83.33 6 

  5,477 4,630 847 15.46 2,061 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาติดตามนักศึกษาที่ยังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 
หรือชําระเพียงบางสวน หรือเปนนักศึกษาทุนกูยืม ใหเรงดําเนินการยืนยันการขอรับเงินชวยเหลือและยินยอม
ใหนําเงินที่ไดรับจากรัฐบาลไปชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถรับเงินชวยเหลือจาก
รัฐบาล (โดยโอนเปนเงินรายไดใหกับคณะวิชา) ตามแนวทางของ สป.อว. ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 3.2 แนวทางการบริหารงบประมาณดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 21/2564 เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติใหกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหพนักงานของมหาวิทยาลัยไดรับเงินประจําตําแหนง (เงินประจําตําแหนงบริหาร เงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) เต็มจํานวนตามสิทธิ์ที่
ไดรับ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณใหพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดินที่เปลี่ยนสถานภาพไดรับเงินประจําตําแหนงเต็มจํานวน สวนพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดินที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาตั้งแตแรกไดรับเงินประจําตําแหนง รอยละ 50  

เพ่ือใหการบริหารงบประมาณดานบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายสําหรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการให    
คณะวิชาทั้งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ในสัดสวนรอยละ 25 
ของเงินประจําตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะ
รับผิดชอบคาใชจายสําหรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับแตงตั้งท่ีมีผล
ยอนหลังกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได 
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สําหรับการพิจารณาแหลงงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดังกลาว ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เปนตนไป อาจพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางของแหลงงบประมาณเพ่ือการจายเงิน
สวนควบจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาว 

อนึ่ง ขอความรวมมือคณบดีทุกคณะวิชาชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการบริหาร
งบประมาณดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวใหกับประชาคมภายในคณะวิชาทราบ นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี ้

1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการงบประมาณแผนดิน  
กองคลังดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการทั้งหมดเชนเดิม โดยคณะวิชา

จะตองโอนงบประมาณในสวนของเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 25 ไปยังมหาวิทยาลัย 
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการงบประมาณเงินรายได 

คณะวิชาดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการผานระบบ payroll ทั้งหมด
เชนเดิม โดยกองคลังจะโอนเงินในสวนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนกลับคืนเปนเงินรายไดใหคณะวิชาในสัดสวน 
รอยละ 25 ของเงินประจําตําแหนงทางวิชาการทุกสิ้นไตรมาส สําหรับไตรมาสสุดทายของปงบประมาณกองคลัง
จะโอนคืนใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณนั้นๆ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ 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 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัยและ ขออนุมัติจาง นางสาวจิรายุ พงสวรุตม เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1003-029 สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 

A-1-1003-029 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป   
คณะมัณฑนศิลป 
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2. ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจิรายุ พงสวรุตม             
วุฒิ Doctor of Philosophy (Fine Arts) จาก Joshibi University of Art and Design ประเทศญ่ีปุน ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1003-029 อัตราเงนิเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  
คณะมัณฑนศิลป โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 700 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา โสภาคยวิจิตร  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี   กรรมการ 
5. อาจารยชนิศา ชงดัเวช    กรรมการ 
6. นายศุภฤกษ ทับเสน    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 
A-1-1003-029 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป  
คณะมัณฑนศิลป 
 2. อนุมัติใหจาง นางสาวจิรายุ พงสวรุตม เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1003-029 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ           
นิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ 
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจาง นางสาวเกษรา กาญจนภูมิ เพื่อบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขที่ A-2-1809-025 สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท นั้น 
  คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวเกษรา 
กาญจนภูมิ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวเกษรา กาญจนภูมิ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-2-1809-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 630 คะแนน (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม 
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กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไมต่ํากวา 450 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียรผล   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ    กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวเกษรา กาญจนภูมิ เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1809-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ          
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้
1. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-005 สังกัดงานบริหาร

และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
2. ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-006 สังกัดงานคลังและพัสดุ 

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
3. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-007 สังกัดงานบริการ

การศกึษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสมคิด เทียนทอง วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ดํารง

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว) 

2. นางสาวธันยพร ชางเสนาะ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-006 อัตราเงนิเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว) 
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3. นางสาวสิริกาญจน หัวใจฉ่ํา วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-007 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร (ปจจุบันเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) 

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังนี้  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสมคิด เทียนทอง 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล    กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยโอภาส วงษทวีทรัพย    กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย   กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณพัุนธ ลิมปชยาพร   กรรมการ 
6. นางประภา เมฆอรุณ      เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวธันยพร ชางเสนาะ 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล    กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณพัุนธ ลิมปชยาพร   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนมาลย จันทรเอ่ียม   กรรมการ 
5. นางรุงอรุณ นิมิตรนิวัฒน     กรรมการ 
6. นางประภา เมฆอรุณ      เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวสิริกาญจน หัวใจฉํ่า 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล    กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยโอภาส วงษทวีทรัพย    กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค แชมเล็ก   กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิชนันทน เทพศุภรังษิกุล   กรรมการ 
6. นางประภา เมฆอรุณ      เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลทั้ง 3 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลอง
งานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวบณุณดา ยงวานิชากร  เพื่อ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขที่ A-1-0804-048 สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวบุณณดา ยงวานิชากร                          

วุฒิ  Master of Architecture in Design for Manufacture จาก University College London. ประเทศ 
สหราชอาณาจักร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวบุณณดา ยงวานิชากร เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0804-048  อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท 
สังกัดสังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TOEIC 915 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม   กรรมการ 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทว ี  กรรมการ 
5. นางยุพา เพ็ชรแกว     เลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโท            
หรือเทียบเทา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวบุณณดา ยงวานิชากร เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0804-048  อัตราเงินเดือน เดือนละ  27,770 
บาท สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมี
ระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 กองประกันคุณภาพการศึกษาขออนุมัติจาง นางสาวปติชา ชัยสุวรรณ เพื่อ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษามีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0309-035 นั้น 
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กองประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ               
นางสาวปติชา ชัยสุวรรณ วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กองประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวปติชา ชัยสุวรรณ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0309-035 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 
บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชนา คลองไชยชน    กรรมการ 
5. นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวปติชา ชัยสุวรรณ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0309-035 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
 1. นางสาวเกษศิรินทร หอมวิเศษวงศา วุฒิ Master of Arts with Distinction in Visual 
Communication จาก Birmingham City University ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-006  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที่          
1 เมษายน 2564 
 2. นางสาวสุธาทิพย จีนโกว วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ              
ดํารงตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-018 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
 3. นางสาวณศยาธร ศยามานนท วุฒินิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
ดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0301-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด 
กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
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 4. นายโฆษิต นันทสุรกิจ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดํารงตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-001 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
 5. นางสาวปทมพร ใจหาว วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-002  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 5 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวน 3 ราย 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ            

อาจารย อนุ ชา  แสงสุ ข เอี่ ยม  สั งกั ดภาควิชาออกแบบนิ เทศศิลป                
คณะมัณฑนศิลป 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป 
คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ เรื่อง “Typographic Grids” โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้น   

ในการนี้ อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน          
เพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา             
คณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564   
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน เพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของ อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ในสวนของ

โรงเรียนสาธิต 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอใหมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) มีตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของคณาจารยโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2562 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร พ.ศ. 2562 ขอ 32 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
หรือศาสตราจารย ของคณาจารยโรงเรียนสาธิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย 

การกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นของคณาจารยโรงเรียนสาธิต ใหสภา
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนการเขาสูตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองกฎหมายไดเสนอความเห็น ดังนี้ 
1. การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นของ

คณาจารยโรงเรียนสาธิต เชน อาจารยชํานาญการพิเศษ อาจารยเชี่ยวชาญ อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ นั้น         
คณะศึกษาศาสตรจะตองจัดทําขอมูลชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตาม
รูปแบบของการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
ตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที ่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตอ
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ พิจารณาตามลําดับ กอนเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. สวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่
เรียกชื่ออยางอื่นของคณาจารยโรงเรียนสาธิตนั้น คณะศึกษาศาสตรจะตองจัดทํารางขอบังคับเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวเสนอมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั ่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
พิจารณาตามลําดับ กอนเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

3. เห็นสมควรเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาการเสนอกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลยั
ศิลปากร สายวิชาการ ในสวนของโรงเรียนสาธิต ที่คณะศึกษาศาสตรเสนอมานี ้ เพื่อวางแนวทางในการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ตอไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการใหมีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตางๆ สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร สายวิชาการ ในสวนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
และ (มัธยมศกึษา) คณะศึกษาศาสตร ซึ่งควรบังคบัใชภายใตขอบังคบัฉบับเดียวกัน   
 2. ใหคณะศึกษาศาสตรจัดทําขอมูลชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงตามรูปแบบของการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561        
ตอ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา กอนเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3. ใหคณะศึกษาศาสตรจัดทํารางขอบังคับฯ ในสวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง
และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นของคณาจารยโรงเรียนสาธิต เสนอมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาตามลําดับ กอนเสนอให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 883/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564            
สั่งบรรจุแตงตั้ง นายไกรสร ลีสีทวน วุฒิ M.F.A. in Design (Ceramics & Glass) จาก Visva Bharati สาธารณรัฐ
อินเดีย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-085 
สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 
2564 (ใหรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ M.F.A. in Design 
(Ceramics & Glass) จาก Visva Bharati สาธารณรัฐอินเดีย ให) และมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ อว 8601/1784 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาคุณวุฒิของ นายไกรสร ลีสีทวน วุฒิ M.F.A. in Design (Ceramics & Glass) จาก 
Visva Bharati สาธารณรัฐอินเดีย วาหากกรณีเปนขาราชการสมควรไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันใด เพ่ือ
มหาวิทยาลัย จะไดนําไปใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับ  การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย นั้น  

บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีหนังสือ ลับ          
ที่ อว 0204.6/381 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติวา
คุณวุฒิ ของ นายไกรสร ลีสีทวน วุฒิ M.F.A. in Design (Ceramics & Glass) จาก Visva Bharati สาธารณรัฐ
อินเดีย เปนคุณวุฒิของตางประเทศที่เทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวง           
ศึกษาธิการ)  
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คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายไกรสร ลีสีทวน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-085 สังกัดภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ M.F.A. in Design (Ceramics & Glass) จาก Visva 
Bharati สาธารณรัฐอินเดีย เพ่ิมข้ึน ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน 
จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายไกรสร ลีสีทวน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-085 สังกัด
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,500 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันที่           
9 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา และประเภท
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1402/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สั่งแตงตั้ง            
อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู (ปจจุบันตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2561 เปนตนมา นั้น 

 เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ําชู จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี           
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในวันท่ี 13 กันยายน 2565 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ทั้งนี้ ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน  เปนประธานกรรมการ   
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิหนึ่งคน  เปนกรรมการ 
3. อธิการบดี      เปนกรรมการ   
4  คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5 
 หนึ่งคน      เปนกรรมการ 
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ  
 อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน    เปนกรรมการ 
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โดยใหผู อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูที่ผู อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 

 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา         
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5 
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย 

(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 

(2) รองคณบดีของคณะที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ 

(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ 
 หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปน

บุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

(4) ให บุคลากรสายสนับสนุน จํานวนหนึ่ งคน ทํ าหน า ท่ี เลขานุการ และจะให มี
ผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณบดีคณะมัณฑนศิลปเปนประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา 
และประเภทหัวหนาภาควิชา 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1403/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สั่งแตงตั้ง            
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  
4 ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2561 เปนตนมา นั้น 

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี           
คณะดุริยางคศาสตร ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี กอน
วาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ทั้งนี้ ตามขอบังคบัฯ ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย  
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1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน  เปนประธานกรรมการ   
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน  เปนกรรมการ 
3. อธิการบดี      เปนกรรมการ   
4  คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5 
 หนึ่งคน      เปนกรรมการ 
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ  
 อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน    เปนกรรมการ 
โดยใหผู อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูที่ผู อํานวยการสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา         

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5 
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย 

(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 

(2) รองคณบดีของคณะที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ 

(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ 
 หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปน

บุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

(4) ให บุคลากรสายสนับสนุน จํานวนหนึ่ งคน ทํ าหน า ท่ี เลขานุการ และจะให มี
ผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง คณบดีคณะโบราณคดี เปนประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา และ
ประเภทหัวหนาภาควิชา 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 แตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

ภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร 
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัต ิ
  

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          

ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553          
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ         
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน         
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ 
ผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน           
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรอื 
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 951/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2560 ที่ 534/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สั่งอนุญาตให นายศรัณย สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-27-371 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร (ปจจุบัน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1600-315) ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Asian 
and Middle Eastern Studies ณ University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร มีกําหนด 3 ป            
6 เดือน 20 วัน ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และที่ 1057/2563 ลงวันที่                
5 พฤษภาคม 2563 สั่งอนุญาตให นายศรัณย สืบสันติวงศ ซึ่งไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว โดยอยูระหวาง
จัดทําวิทยานิพนธ รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2563 และนายศรัณย          
สืบสันติวงศ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Asian and Middle 
Eastern Studies จาก University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2564 
โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ซึ่งหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย           
สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่        
A-1-1600-315 อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,000 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Asian and Middle Eastern Studies จาก University 
of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒปิริญญาเอก ตําแหนงเลขท่ี 
A-1-1600-315 อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,000 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 43,000 บาท         
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เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดคณะดุริยางคศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 
2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย 
สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่            
A-1-1600-315 อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,000 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Asian and Middle Eastern Studies จาก University 
of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร เพ่ิมขึ้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จ
การศกึษา 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย           

ที่ไดรับจัดสรร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                 
สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา 
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                
สายสนับสนุน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี                     
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี ดานการเงิน บัญชี หรือบริหารธุรกิจที่
เก่ียวของทางดานการเงินหรือบัญชี โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพื่อปฏิบัติงานทางดานการเงินของคณะฯ              
ที่มีปริมาณงานมากข้ึน จากการจัดการโครงการ/กิจกรรมใหบริการวิชาการและใหบริการแกศูนยบริการวิชาการ               
ตองดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติที่มีความซับซอนและความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหถูกตอง 
รวดเร็ว ทันตอสถานการณ ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและกําหนดแนวปฏิบัติงานดานตางๆ                                
ใหสอดคลองตามการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งปจจุบันคณะฯ มีผูปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวไมเพียงพอ                   
จึงจําเปนตองมีบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่            
S-1-0801-003 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไข           
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี ดานการเงนิ บัญชี หรือบริหารธุรกิจที่เก่ียวของทางดานการเงินหรือบัญช ี
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
จัดสรร ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงนิรายไดสมทบ) 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)                
เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของคณะดุริยางคศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่ง

จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรร
หาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 
จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะดุริยางคศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่ง
จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรร
หาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 
โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่ง

จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1600-008 สังกัด             
คณะดุริยางคศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน          
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี            
E-2-1601-002 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาตร ี
 

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2565 
 

สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแก 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2565 ในชั้นตราตางๆ ตามที่คณะวิชาและ
สวนงานเสนอ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชฯ เห็นชอบใหเสนอรายชื่อ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูสมควรจะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2565 
จํานวน 346 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ชั้นสายสะพาย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ บุรุษ 1 ราย สตร ี - ราย 
  ชั้นประถมาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตร ี - ราย 

 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 2 ราย สตร ี 10 ราย 
 ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณชางเผือก บุรุษ - ราย สตร ี 1 ราย 
  ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 5 ราย สตร ี 1 ราย 

  

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ 
 ชั้นสายสะพาย  ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 4 ราย สตร ี 1 ราย 
 ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ชั้นทวีติยาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตร ี 3 ราย 

 

ผูดํารงตาํแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตร ี - ราย 
 ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ชั้นทวีติยาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตร ี 1 ราย 
  ชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 15 ราย สตร ี 7 ราย 
  ชั้นตริตาภรณชางเผือก บุรุษ 22 ราย สตร ี 24 ราย 
  ชั้นตริตาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 38 ราย สตร ี 32 ราย 
  ชั้นจัตุรถาภรณชางเผือก บุรุษ 13 ราย สตรี 25 ราย 
  ชั้นจัตุรถาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 17 ราย สตร ี 34 ราย 
  ชั้นเบญจมาภรณชางเผือก บุรุษ 22 ราย สตร ี 44 ราย 
  ชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตร ี 8 ราย 

 

ลูกจางประจํา 
 ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ชั้นจัตุรถาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 8 ราย สตร ี 3 ราย 
  ชั้นเบญจมาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตร ี - ราย 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูสมควร
จะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2565 จํานวน 346 ราย ตามที่เสนอ และใหคณะวิชา/
หนวยงาน ตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อผูสมควรจะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ท้ังนี้             
ที่ประชุม ก.บ.ม. วางหลักการไว หากมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ที่ประชุม ก.บ.ม. มอบหมายใหเวียนแจงที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พิจารณา แลวมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการจัดทํา
เอกสารเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจําป 2565 สงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 (ราง) แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยจะตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทุกป  โดยสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เปนหนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินดังกลาว ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลคะแนนประเมินภาพรวม 88.51 คะแนน ผลการประเมิน
ผาน ระดับ A และมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสําหรับปตอไป นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนา
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินการสําหรับเตรียมรองรับการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาดาน
คุณธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอใหคณะวิชา/สวนงาน
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาว พรอมทั้งเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานชองทาง ITA ของ              
คณะวิชา/สวนงาน กอนที่จะมีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข 

การบริหารเงินรายได เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข 
การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเปนเงินรายไดตามขอ 22 (1) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมดานตางๆ 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย           
การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมดานอื่นๆ ตามภารกิจของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในขอ 34 
ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยให
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา           
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และผานการพิจารณา
จากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
โครงการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร เนื่องจากไดปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 
2564 ไดมีมติอนุมัติหลักสูตรดังกลาว  

เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษเปนไปดวยความเรียบรอย คณะดุริยางคศาสตร
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 4 ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2565 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ           
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 ขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปน

เลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม “การคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” 
เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 
65 พรรษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 21/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 
ตุลาคม 2562 ไดอนุมัติโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม             
ปการศึกษา 2563-2566 ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากโครงการเดิมระยะที่ 1 โดยผูผานการคัดเลือกจะไดรับ
การยกเวนคาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน
บาทถวน) ตอภาคการศึกษา และทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 18/2564 เมื่อวัน
อังคารที่ 14 กันยายน 2564 ไดใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
แบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตรใหแกนักศึกษาโครงการดังกลาว ที่ผานการประเมินพิจารณา
คุณสมบัติเปนผูไดรับทุนในปการศกึษา 2564 จํานวน 15 ราย ไปแลวนั้น 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2561 ขอ 4 กําหนดใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. เสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยจัดทําเปนระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(1) อัตราคาบํารุงมหาวิทยาลัย 
(2) อัตราคาลงทะเบียนเรียน 
(3) อัตราคาธรรมเนียมพิเศษ 
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามกลุมสาขาวิชา ประเภท

ของนักศึกษา และลักษณะการจัดการศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
คณบดีโดยมติคณะกรรมการประจําคณะอาจนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายกเวนอัตรา

คาลงทะเบียนเรียนตาม (2) สําหรับนักศึกษาของคณะเปนกรณีเฉพาะรายก็ไดตามขอ 8 ซึ่งกําหนดวา กรณีที่มี
เหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจนําเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนทั้งหมดหรือบางสวนแกนักศึกษาก็ได  

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้
1. การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของ

คณะศึกษาศาสตรใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬา
รุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” เพื่อ
รวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ที่ผานการประเมินพิจารณาคุณสมบัติเปนผูไดรับทุน ประจําป
การศึกษา 2563 จํานวน 18 ราย รายละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ตอภาคการศึกษา           
ดังรายชื่อตอไปนี ้
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1) นายกมลณัฐ สุขสวย รหัสนักศึกษา 630610058 
2) นางสาวจิตรติมา ศิริฤกษ รหัสนักศึกษา 630610063 
3) นายทินพล ถาวรมั่นกิจการ รหัสนักศึกษา 630610069 
4) นายนิติพนธ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 630610074 
5) นายนิธิวัฒน แสนทอง รหัสนักศึกษา 630610075 
6) นายปุญญพัฒ ขันติย ู รหัสนักศึกษา 630610077 
7) นายพิชิตชัย พงษสุระ รหัสนักศึกษา 630610080 
8) นางสาวมณีรัตน สิทธิสําอางค รหัสนักศึกษา 630610082 
9) นายเมธา วงศไพบูลย รหัสนักศึกษา 630610083 

10) นางสาวรสิตา พุกทาไม รหัสนักศึกษา 630610084 
11) นางสาวรีมา    สองเมือง รหัสนักศึกษา 630610087 
12) นางสาววรรณภา นนทศิร ิ รหัสนักศึกษา 630610088 
13) นางสาวศศิวิมล เหลาสา รหัสนักศึกษา 630610092 
14) นางสาวศิริกร  ศิลาโชต ิ รหัสนักศึกษา 630610094 
15) นางสาวศิริขวัญ ประทุมชัย รหัสนักศึกษา 630610095 
16) นายศภุกร ฉัฐธนาพิพัฒน รหัสนักศึกษา 630610096 
17) นายเสฏฐวุฒิ นกยูงทอง รหัสนักศึกษา 630610097  
18) นายอารม ศลิา รหัสนักศึกษา 630610101  

2. หลักการของการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย
ในสวนของคณะศกึษาศาสตรใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร
การกีฬารุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธี
พิเศษ” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา สําหรับปการศึกษา 2565-2566 จํานวนปละ
ไมเกิน 35 ราย โดยมีคุณสมบัตดิังนี้ 

1) เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข 
2) เปนผูมีความสามารถโดดเดนดานกีฬา (หากเปนกีฬาสากลจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.25   
4) เปนนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย โดยเปน

ตัวแทนลําดับที่ 1-3 อยางนอย 1 ป จะไดรับทุน “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา”   
5) เปนนักกีฬาในระดับตัวแทนเขตการศึกษา โดยเปนตัวแทนลําดับที่ 1-3 ตอเนื่อง            

อยางนอย 2 ป จะไดรับทุน “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา” 
6) หากเปนนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/

ตัวแทนเขตการศึกษา โดยเปนตัวแทนลําดับที่ 4 ขึ้นไปตอเนื่อง 2 ป จนถึงวันรับสมัคร หรือไดรับการรับรอง 
จากสมาคมหรือองคกรที่เชื่อถือไดวามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถ
ทางกีฬาเทียบเทาหรือใกลเคียงในขอ 5) โดยจะไดรับสิทธิ์เขาศึกษาตอ แตหากทําผลงานเขาเกณฑขอ 4) และ
ขอ 5) ในภายหลัง จะไดรับทุน “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา” ในปการศกึษาถัดไป 

7) ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศกึษา 
8) มีความประพฤติเรียบรอย เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลว เพราะ

ความประพฤติไมเหมาะสม หรือเพราะกระทําความผิดตางๆ 
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9) จะตองไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริต ในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา 

10) กรณีอ่ืนๆ ที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติดังกลาวขางตน ให ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและ        
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัต ิ

11) หากตรวจสอบพบในภายหลังวาผูไดรับทุนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดไว         
ในขอ 1) - 10) ผูไดรับทุนจะไมไดรับการพิจารณาทุนอีกตอไปและตองคืนทุนในสวนที่ไดรับไปแลว พรอม
ดอกเบี้ยรอยละ 7 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามทีค่ณะศึกษาศาสตรเสนอ ดังนี ้
1. การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของ   

คณะศึกษาศาสตรใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬา
รุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” เพ่ือ
รวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ที่ผานการประเมินพิจารณาคุณสมบัติเปนผูไดรับทุน ประจําป
การศกึษา 2563 จํานวน 18 ราย  

2. หลักการของการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนแบบเหมาจายใน
สวนของคณะศึกษาศาสตรใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร
การกีฬารุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธี
พิเศษ” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา สําหรับปการศกึษา 2565-2566 จํานวนปละ
ไมเกิน 35 ราย 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรไดผานการ
พิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และอยูระหวางดําเนินการขอ
อนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการนี้  คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2565) พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมใน
การจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่อง
คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
ตามทีค่ณะวิทยาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโครงการ Campus Agreement และระบบรักษา

ความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา (Antivirus) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักดิจิ ทัลเทคโนโลยีดําเนินโครงการ Campus 
Agreement และการจัดซื้อซอฟตแวรระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา 
(Antivirus) โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นั้น 

เนื่องจากใกลสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใชซอฟตแวรในโครงการดังกลาว สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. โครงการ Campus Agreement (1 year) ของบริษัท Microsoft โดยบริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) ไดเสนอราคา จํานวนเงนิ 948,244.70 บาท (เกาแสนสี่หมื่นแปดพันสองรอยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบ
สตางค) โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดสรุปจํานวนเงินคาซอฟตแวรจําแนกตามหนวยงาน ซึ่งคิดจํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 20% คาใชจายคิดในอัตรา 2,210 บาท/คน ดังนี ้ 

1.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 50% ของทุก
หนวยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงาน รวมเปนเงิน 487,128.20 บาท            
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยยี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค) 

1.2 หนวยงานมีคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  50% รวมทุกหนวยงานเปนเงิน 
461,116.50 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบหกบาทหาสิบสตางค)  

2. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา (Antivirus) โดยให
คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนคาใชจาย โดยจําแนกตามหนวยงานซึ่งคิดจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 20% โดย
บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด ไดเสนอราคา จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดรอยสิบเจ็ดบาท
หาสิบสตางค) โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดสรุปจํานวนเงินคาซอฟตแวรจําแนกตามหนวยงาน ซึ่งคิดจํานวน
ผูใชคอมพิวเตอร 20% คาใชจายคิดในอัตรา 1,508.273 บาท/คน ดังนี ้

2.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 50% ของทุก
หนวยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงาน รวมเปนเงิน 310,704.25 บาท 
(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดรอยสี่บาทยี่สิบหาสตางค) 

2.2 หนวยงานมีคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  50% รวมทุกหนวยงานเปนเงิน 
294,113.25 บาท (สองแสนเกาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยสิบสามบาทยี่สิบหาสตางค) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ ดังนี ้
1. คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโครงการ Campus Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) จํานวนเงิน 948,244.70 บาท (เกาแสนสี่หมื่นแปดพันสองรอยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค) 
2. คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการ

นักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดรอย
สิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)   
  
ระเบียบวาระที่  4.5.4 การจัดทําแผนประมาณการการใชจายเงินแตละแหลงเ งิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการการเงิน งบประมาณและพัฒนารายไดของมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการใชจายเงินเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบริหารดานการเงินของผูบริหาร
เพ่ือเพ่ิมชองทางพัฒนารายไดของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ ที่ไมขัดตอวัตถปุระสงคของมหาวิทยาลัย นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย กองคลังจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การจัดทําแผนประมาณการการใชจายเงินแตละแหลงเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิชา/สวนงาน 
เพ่ือประมาณการการใชจายเงิน หากจํานวนเงินมีสภาพคลองสวนเกินจะไดนําไปพัฒนารายไดใหกับ
มหาวิทยาลัยตอไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดทําแผนประมาณการการใชจายเงินแตละ
แหลงเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายใหคณะวิชา/สวนงานจัดทําแผนประมาณการ
ดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนดแลวสงไปยังกองคลังภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 ทั้งนี้ มอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายคลังหารือรวมกับผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
เก่ียวกับการออกแบบรูปแบบการรายงาน การวิเคราะหขอมูลบนระบบ Data Warehouse ของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.5 คาโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin ป 2021 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันอังคารที่ 
24 กันยายน 2562 ไดใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการสําหรับโปรแกรม ฐานขอมูล และคาบํารุงรักษา 
เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ตามที่สํานักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเสนอ ดังนี ้

1. ลดจํานวนผูใชและอัตราคาใชจายโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin 
ตามจํานวนผูใชบริการจริงที่เปนอาจารย/นักวิจัย จํานวน 30 ราย และนักศึกษา จํานวน 300 ราย สําหรับ
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563 เปนจํานวนเงิน 316,800 บาท  
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2. มอบหมายใหสํานักหอสมุดกลางเปนผูดูแลระบบ  
3. เบิกจายคาโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin จากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบงจายจากคณะวิชาและสวนกลาง นั้น 
เนื่องจากโปรแกรม Turnitin ใกลสิ้นสุดระยะเวลาการใชงานในเดือนธันวาคม 2564 สํานัก

หอสมุดกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคาโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin ป 2021 
โดยบริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด ไดเสนอราคา จํานวนเงิน 535,375 บาท (หาแสนสามหมื่น       
หาพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) ระยะเวลาการใชงานระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 19 ธันวาคม 2565 
พรอมทั้งไดคํานวณคาใชจายของแตละคณะวิชา 

ทั้งนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแจงเพ่ิมเติมในที่ประชุมขอ
ปรับแกไขจํานวนผูใชงานจริงของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก “5 User”เปน “2 
User”  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบคาโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิชาการ Turnitin ป 2021 ของบริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด จํานวนเงิน 535,375 บาท (หาแสน
สามหมื่นหาพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) และเห็นชอบการปรับแกไขจํานวนผูใชงานจริงของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก “5 User”เปน “2 User” พรอมทั้งมอบหมายใหสํานัก
หอสมุดกลางคํานวณคาใชจายของแตละคณะวิชาใหม กอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคเพิ่มจํานวนการใชงานซึ่งขณะนี้มีวางจํานวน 3 User ขอใหแจงไปยังสํานักหอสมุดกลางภายในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564  
 
ระเบียบวาระที่  4.5.6 คณะเภสัชศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษาตามความรวมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตรในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร 
(University of Pharmacy Yangon และ University of Pharmacy Mandalay) ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 4 ราย และตั้งแตภาค
การศกึษาปลาย ปการศกึษา 2564 จํานวน 7 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

1. คาธรรมเนียมพิเศษ   ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
2. คาบํารุงมหาวิทยาลัย   ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 
3. คาบํารุงคอมพิวเตอร  ภาคการศึกษาละ 500 บาท 
4. คาบํารุงหองสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
5. คาบริการสุขภาพ  ภาคการศึกษาละ 100 บาท 
6. คาปรับลงทะเบียนสายอัตราตอวัน วันละ  50 บาท 
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ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ตางๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 4 ราย และตั้งแตภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 7 ราย ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 4 ราย และตั้งแตภาคการศึกษาปลาย               
ปการศึกษา 2564 จํานวน 7 ราย ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตามความในขอ 7 
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามที่
คณะเภสัชศาสตรเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 
2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2   
ม.3 ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งวาง) ปการศึกษา 2565 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ไดเปดรับนักเรียนเขาเรียนตั้งแต           

ปการศึกษา 2517 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ดวยกระบวนการรับนักเรียนอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม เสมอภาค และการพัฒนาเยาวชนของชาติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร (มัธยมศกึษา) สามารถคัดสรรนักเรียนที่
มีคุณสมบัติและมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับ
นักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 
2555 (ฉบับปรับปรุง 2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ 
ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมีท่ีนั่งวาง) ปการศึกษา 2565 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2564 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี ้

1. ระดับชั้น ม.1 รวม 3 หองเรียน จํานวน 120 คน 
2. ระดับชั้น ม.4 รวม 5 หองเรียน จํานวน 200 คน (รวมนักเรียนชั้น ม.3 เดิม) 
3. ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งวาง) ชั้นละ 5 คน รวมจํานวน 20 คน 
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ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการรับเขาศึกษาไวแลว ซึ่ง         
กองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ      
ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และ
วิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาว
ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 2561)      
ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพ่ิมเติม (กรณีมีที่นั่งวาง) 
ปการศึกษา 2565 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
และตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาองักฤษ (EP EDSU) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งแตปการศึกษา 2548 
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กที่มีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2559 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) และ
ประกาศใหใชหลักสูตรตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป เพ่ือเปนการสรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือเปนการ
ดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย (สพฐ:2554) ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ป พ.ศ. 2563-2566 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาบริหารจัดการคณุภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 
 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (EP EDSU) ซึง่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
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วันที่ 17 กันยายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 19/2564 เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม 2564 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี ้

1.  ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 28 คน ดังนี ้
1.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลทั่วไป จํานวน 18 คน 
1.2  ประเภทผูมี อุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน 
2.  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 35 คน ดังนี ้

2.1 รับจากนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ระดับปฐมวัย บุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศลิปากร บุคคลทั่วไป และอื่นๆ จํานวน 33 คน 

2.2 ประเภทผูมีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คน 

3.  ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น 
ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว        

ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ      
ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และ
วิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาว
ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1                    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (EP EDSU) ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

และตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งแตปการศึกษา 2548 
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กที่มีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย นั้น 
  



 37

 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 19/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี ้

1.  ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 56 คน ดังนี ้
1.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลทั่วไป จํานวน 28 คน 
1.2  ประเภทผูมี อุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 28 คน 
2.  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 37 คน รวมจํานวน 74 คน ดังนี้ 

2.1 รับจากนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ระดับปฐมวัย บุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศลิปากร บุคคลทั่วไป และอื่นๆ จํานวน 69 คน 

2.2 ประเภทผูมีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน 

3.  ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น  
ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว        

ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ      
ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และ
วิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาว
ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 (ราง) ขอตกลงการแลกเปล่ียนทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Chungbuk 
National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการและ
มิตรภาพระหวางสถาบันทั้งสองแหง ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของ
ทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
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คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 19/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะอักษรศาสตรได
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้      

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
3. ประวัติของ Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี 
4. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
5. กิจกรรม/แผนงานที่คาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี แลวใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.5 การเสนอรายชื่อผูแทนคณบดีเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา

ทบทวนปรับปรุงขอบงัคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 ได
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน) เสนอ โดยประกอบดวยผูมีรายชื่อและ
ตําแหนงดังนี้ 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ท่ีปรึกษา 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   

2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

3. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
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4. นายสุมนต สกลไชย กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
5. นายถาวร พานิชพันธ กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
7. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
9. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

10. ผูอํานวยการกองกฎหมาย เลขานุการ 

11. เจาหนาที่กองกฎหมาย ผูชวยเลขานุการ 

 โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจดังนี้  
1. ทบทวน ปรับปรุง และเสนอแนะใหมีการจัดทําขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรใหทันสมัยและตอบสนองนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือชวยดําเนินการในดานตางๆ ตามที่เห็นสมควร 

3. ภารกิจอ่ืนๆ ที่อยูในขอบเขตงานทบทวน ปรับปรุงและเสนอแนะใหมีการจัดทําขอบังคับ
และระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ทั้งนี้ ใหเพ่ิมผูแทนคณบดีมารวมเปนกรรมการอีกจํานวน 3 ราย โดยใหอธิการบดีไปพิจารณา
ดําเนินการ เม่ือไดรายชื่อแลวใหจัดทําคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอ
รายชื่อผูแทนคณบดีเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ  
2. ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อผูแทนคณบดีเปนกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงขอบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ราย ดังนี ้

1. คณบดีคณะมัณฑนศลิป ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ  
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
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เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


