
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 24/2564 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
16. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
2. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
3. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
4. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
5. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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10. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
11. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
13. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

3. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

4. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

7. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

8. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

9. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

10. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

11. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

12. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

13. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

14. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

15. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
16. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
17. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
18. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
19. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
20. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ 
3. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม ไปราชการตางประเทศ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 23/2564 เม่ือวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 23/2564 เม่ือวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 23/2564 เม่ือวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 23/2564 เม่ือวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดขอความรวมมือคณบดี/หัวหนาสวนงานแจงบุคลากรใหมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง
รอยละ 100 หรือมาปฏิบัติงานใหมากที่สุด โดยใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 กําหนดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ระดับ
ปริญญาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 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 แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนทีม่หาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน”  นั้น  

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2564 และ 2565 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบกําหนดการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2565 โดย
แบงเปน 5 รอบ ดังนี ้

1. รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 17 มกราคม - 12 มีนาคม 2565 
2. รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ - 2 เมษายน 2565 
3. รอบที่ 3 ระหวางวันที ่18 เมษายน - 11 มิถุนายน 2565 
4. รอบที่ 4 ระหวางวันที ่11 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2565 
5. รอบที่ 5 ระหวางวันที ่15 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2565 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณะวิชาเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษตางๆ ของศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษใหนักศึกษา
ทราบผานสื่อสังคมออนไลน Facebook Fanpage ของคณะวิชา ทั้งนี้ หากคณะวิชาประสงคใหจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ เพิ่มเติมขอใหแจงไปยังศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ
ดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 2.3 กําหนดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําป พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562 กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ตองผานการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยมีผลการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The 
Common European Framework of Reference for Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ         
ไมต่ํากวา B2 หรือมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ    
ต่ํากวา B2 และไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตร
เรงรัด (Intensive Course) โดยมีคาใชจายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองมีเวลาเขาเรียน          
ไมต่ํากวารอยละ 80 และไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) ในหลักสูตรเรงรัดเพื่อการสําเร็จ
การศกึษา นั้น  

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 และ 2565 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ        
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบกําหนดการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป พ.ศ. 2565 โดยแบงเปน 
3 รอบ ดังนี้ 

1. รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 17 มกราคม - 12 มีนาคม 2565 
2. รอบที่ 2 ระหวางวันที ่18 เมษายน - 11 มิถุนายน 2565 
3. รอบที่ 3 ระหวางวันที ่15 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2565 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 การแจงอัตรารับนักศึกษาตามโครงการสงเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิม

จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปการศึกษา 
2565) เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0320/ว 6502 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใหแจงอัตรารับนักศึกษาตามโครงการ
สงเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปการศึกษา 2565) 
เพ่ือใหเขารับการศึกษาอยางนอยคณะวิชา/สาขาวิชาละ 1 คน เปนกรณีพิเศษ นั้น 
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ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดรวบรวมจํานวนรับนักศึกษาตามที่ไดรับแจงจากคณะวิชา 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 48 คน ดังนี ้

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 คน (มีพื้นฐานทางดานศิลปะ สาขา
ทัศนศิลป) คือ 

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป  
2. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 คน (นักศึกษาจะเลือกสาขาวิชาเอก ในภาคการศึกษาที่ 2   

ชั้นปท่ี 2 จากสาขาวิชาที่เปดสอน) คือ 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เอกเดี่ยว/เอกอื่น-โทอังกฤษ)  
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส/วิชาเอก

ภาษาเยอรมัน) 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (วิชาเอกการละคร/วิชาเอกสังคีต

ศิลปไทย) 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (วิชาเอกภาษาจีน/วิชาเอก

ภาษาญ่ีปุน/วิชาเอกภาษาเกาหลี) 
3. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 6 คน คือ 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 2 คน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 2 คน 

4. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 12 คน คือ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน 
- หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวน 1 คน 
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5. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน คือ 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 คน 

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 13 คน  คือ 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอย
กวา 3.50 ตองไมเปนผูพิการหรือโรคตางๆ และไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดใน
คดีอาญา)  

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 5 คน (สําเร็จ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 3.50 ตองไมเปนผูพิการหรือโรคตางๆ และไมตองคําพิพากษาของ
ศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดอีาญา) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จํานวน 2 คน 
(สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปการศึกษา 2564 (เนนรับนักศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร) ตองไดคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 
รวมกันไมนอยกวา 3.25 ของชั้น ม.4-ม.6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) ตองไมเปนผูพิการหรือโรคตางๆ และไมตอง
คําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ีจํานวน 1 
คน (สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปการศึกษา 2564 (เนนรับนักศึกษาในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร) ตองไดคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอยกวา 3.25 ของชั้น ม.4-ม.6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) ตองไมเปนผูพิการหรือโรค
ตางๆ และไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา) 

7. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 2 คน คือ 
- หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง จํานวน 1 คน 

8. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10 คน (สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50) คือ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน 

1 คน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 คน 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ จํานวน 1 คน 
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9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 คน (สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75) คือ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ จํานวน 1 คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

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

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ไดออกประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565     
เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐที่เขารวมการประเมินใชประกอบการวางแผนและดําเนินการประเมินตามขั้นตอนและ
ชวงเวลาที่กําหนด  

ทั้งนี้ หนวยงานสามารถดาวนโหลดคูมือการประเมิน ITA 2565 ในชวงปลายเดือนธันวาคม 
2564 ผานเว็บไซต https://itas.nacc.go.th และจะจัดสงคูมือใหแกทุกหนวยงานที่เขารวมการประเมิน                 
ภายในเดือนมกราคม 2565 โดยมีการปรับปรุงขอความบางสวนเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงมีการ                 
ปรับบางขอคําถามเพื่อใหสอดคลองกับแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหแจงคณะวิชา/สวนงานพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองบริหารงานวิชาการไดจัดทํารายงานผลการศึกษาคางสง ระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศกึษา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 

อนึ่ง ตามขอ 40 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหการวัดผลการศึกษาอาจกระทําไดหลายวิธีในระหวางภาคการศึกษา แตเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนวิชาเรียนไวในภาคการศึกษานั้น รายวิชาใดท่ีไมมีการสอบ          
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ใหคณบดีเปนผูประกาศใหนักศึกษาทราบกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ ใหคณะวิชารายงานผลการศึกษาใหมหาวิทยาลัยภายใน 14 วันนับแตวันปดภาคการศึกษา หรือตามท่ีปฏิทิน
การศึกษากําหนด หากพนกําหนดดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยยังไมไดรับรายงานผลการศึกษาจะบันทึกสัญลักษณ X 
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ในรายวิชาดังกลาว และใหคณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาดําเนินการใหไดผลการศึกษารายวิชานั้นและสงให
มหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถรายงานผล
การศึกษาไดทันภายในกําหนดเวลาตอคณะกรรมการประจําคณะและรายงานตอสภาวิชาการดวย ในกรณีที่         
คณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาไดรายงานผลการศึกษาในรายวิชาใดมายังมหาวิทยาลัยแลว และอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชามีความประสงคจะขอแกไขผลการศึกษารายวิชานั้น ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา          
คําชี้แจงพรอมแนบสมุดคําตอบหรือหลักฐานการใหคะแนนทั้งกอนแกไขและหลังแกไข นําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และรายงาน
ใหสภาวิชาการทราบตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดีกําชับติดตามอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาให
สงผลการศึกษาคางสงไปยังกองบริหารงานวิชาการ 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 กองประกันคุณภาพการศึกษาขออนุมัติจาง นางสาวสัณหจุฑา ชมภูนุช เพื่อ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษามีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0309-036 นั้น 
กองประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ               

นางสาวสัณหจุฑา ชมภูนุช วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 2 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เนื่องจาก
ลําดับที่ 1 ไดรับการบรรจุแลว) กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวสัณหจุฑา ชมภูนุช 
เ พ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาว ิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                     
S-2-0309-036 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
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1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร   กรรมการ 
4. ผูชวยผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศกึษา  กรรมการ 
5. นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ    กรรมการและเลขานุการ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสัณหจุฑา ชมภูนุช เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0309-036 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.2.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขาปฏิบัติงาน ราย                

นางสาวมลฤดี มีอิสสระ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวมลฤดี มีอิสสระ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 29,340 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร ลาออกจากงาน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นั้น  
  เนื่องจาก นางสาวมลฤดี มีอิสสระ มีความประสงคขอกลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร ครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564          
ไดพิจารณาแลวเห็นวา นางสาวมลฤดี มีอิสสระ มีความสามารถในการปฏิบัติงานใหแกคณะดุริยางคศาสตรได
เปนอยางดี จึงขออนุมัติจาง นางสาวมลฤดี มีอิสสระ เขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-004 สังกัดงานบริหาร
ทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร อัตราเงินเดือน 29,340 บาท (ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนเดิมกอนท่ีจะ
ลาออกจากงาน) โดยขอยกเวนการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และเพื่อใหการพิจารณาในกรณีดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอเสนออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขาปฏิบัติงาน ประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงและผูมีนามดังตอไปนี ้

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ   กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 
5. หัวหนางานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
6. นางสาวรุงนภา ดวงทอง     เลขานุการ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขาปฏิบัติงาน 
ราย นางสาวมลฤดี มีอิสสระ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-004 อัตราเงินเดือน 29,340 บาท (ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนเดิม
กอนที่จะลาออกจากงาน) สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร ตามรายชื่อที่คณะฯ 
เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.2.3 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวสุภัสสร เพ็งนาม เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะเภสัชศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที่ A-2-1400-003 นั้น 
  คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวสุภัสสร          
เพ็งนาม วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยขออนุมัติเรียก          
ลําดับที่ 2 จากประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ลําดับที่ 1 วุฒิการศึกษาอยู
ระหวางเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย)  คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวสุภัสสร เพ็งนาม                        
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1400-003 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 760 คะแนน 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา                          
ที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสุภัสสร เพ็งนาม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1400-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ           
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํา เนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           

A-1-1106-046 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1106-046 ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี ่ยนเงื ่อนไข        
การบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร หรือ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไข

การจางในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            
A-1-1106-046 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงหัวหนางาน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ ง              

นางสาววารุณีย ตั้งศุภธวัช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (รักษาการแทน
หัวหนางานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ) ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-015 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 33,740 บาท สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
  โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน       
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
           ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววารุณีย ตั้งศุภธวัช 
เรียบรอยแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกลุมหัวหนางาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ นางสาววารุณีย ตั้งศุภธวัช มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสอง
รอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี คอืระดับดีเดน ทั้งสองรอบการประเมิน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งนางสาววารุณีย 
ตั้งศุภธวัช ดํารงตําแหนงหัวหนางานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี ้
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 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะอักษรศาสตร    กรรมการ 
 3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 4. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร    เลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงหัวหนางาน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวย หอศิลปประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นายเอกพงษ สกุลพันธุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
(รักษาการแทนหัวหนางานสนับสนุนงานบริหาร) ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
34,970 บาท สังกัดงานสนับสนุนงานบริหาร สํานักงานหอศิลป หอศิลป ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานสนับสนุน
งานบริหาร สํานักงานหอศิลป หอศิลป 
 2. นายกฤษฎา ดุษฎีวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ 
(รักษาการแทนหัวหนางานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา) ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-003 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 30,290 บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป ใหดํารงตําแหนง
หัวหนางานนิทรรศการและกิจกรรมศกึษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป 

 โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน       
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
           ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติท้ัง 2 รายเรียบรอยแลว ปรากฏวามี
คุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพ
ประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา 
5 ป ทั้งน้ี นายเอกพงษ สกุลพันธุ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี คือระดับ
ดีเดนทั้งสองรอบการประเมิน และนายกฤษฎา ดุษฎีวนิช มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไม
ต่ํากวาระดับดี คอืระดับดีเดนทั้งสองรอบการประเมิน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี ้
 1. ผูอํานวยการหอศิลป     ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะโบราณคด ี    กรรมการ 
 3. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการ 
 4. นางสาวสมฤดี เพ็ชรทอง    เลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ รายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น  

บัดนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดจัดทําเปนรายงานระดับสถาบัน ดังนี ้

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานของรัฐ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามที่กองแผนงานเสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา และ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการศกึษาและเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติและ
โครงการพิเศษ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 9 หลักสูตร คือ 
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นและสภาพแวดลอม                 

สรรคสราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1.2 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินและสภาพแวดลอม

สรรคสราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1.6 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1.7 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) 
1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1.9 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) 
2. คณะมัณฑนศลิป จํานวน 4 หลักสูตร คือ 

2.1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2565)  

2.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

3. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา คณะวิทยาศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 ไดมีมติอนุมัติ
การเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
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4. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการออกแบบ 

วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
5. เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม จากเดิมบริหารจัดการโดย “บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชา
รวม” มาเปนบริหารจัดการโดย “คณะโบราณคดี” ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
7/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร          
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาศัย
อํานาจตามความในขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน     
ปการศึกษา 2565 เปนตนไป ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และผานการพิจารณา
จากกองกฎหมายแลว พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบ
คาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอื่น และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรม
เสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)           
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลว
ใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 คณะเภสัชศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามความรวมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตรในสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร (University of Pharmacy Yangon และ University of Pharmacy Mandalay) ตลอดระยะเวลา
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การศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 1 ราย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้    

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. คาธรรมเนียมในการดําเนินการ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
 ทางตางประเทศ 
7. คาปรับลงทะเบียนชากวากําหนด อัตราวันละ  50 บาท 
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 ราย ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 ราย ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรเสนอ             
ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561  
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต จากสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติของฝรั่งเศส 
(INALCO) สาธารณรฐัฝรั่งเศส ภาคการศกึษาปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 5 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้   

1. คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 1.5 เทาของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 7.3.2 
(2) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 
หนวยกิตละ 700 บาท 

2. คาใบรับรองผลการศึกษา หนังสือสําคัญ และหนังสือรับรองตางๆ 
3. คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากนักศึกษาไดทําประกันอุบัติเหตุจากประเทศตนทางแลว 
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

และคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 
จํานวน 5 ราย ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามทีค่ณะอักษรศาสตรเสนอ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศกึษาปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 
5 ราย ตามทีค่ณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียม
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 การเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโครงการ Campus 

Agreement และระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับ
ใหบริการนักศึกษา (Antivirus) ของหนวยงาน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 22/2564 เม่ือวันอังคารที่ 
16 พฤศจิกายน 2564 ไดใหความเห็นชอบ 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) นั้น 

ในการนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประสงคขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
โครงการ Campus Agreement และระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา 
(Antivirus) ของหนวยงาน ซึ่งคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรยังคงเดิมตามที่บริษัทเสนอ รวมทั้งสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
ยังคงสนับสนุน 50% และหนวยงานมีคาใชจาย 50% เชนเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. โครงการ Campus Agreement จําแนกตามหนวยงานซึ่งคิดจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 
20% คาใชจายคิดในอัตรา 2,210 บาท/คน ดังนี้  

1.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 50% ของทุก
หนวยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงาน รวมเปนเงิน 485,945.85 บาท            
(สี่แสนแปดหมื่นหาพันเการอยสีส่ิบหาบาทแปดสิบหาสตางค) 

1.2 หนวยงานมีคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  50% รวมทุกหนวยงานเปนเงิน 
462,298.85 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองรอยเกาสิบแปดบาทแปดสิบหาสตางค) 

2. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา (Antivirus) 
จําแนกตามหนวยงานซึ่งคดิจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 20% คาใชจายคดิในอัตรา 1,508.273 บาท/คน ดังนี ้

2.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 50% ของทุก
หนวยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงาน รวมเปนเงิน 309,950.12 บาท 
(สามแสนเกาพันเการอยหาสิบบาทสิบสองสตางค) 

2.2 หนวยงานมีคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  50% รวมทุกหนวยงานเปนเงิน 
294,867.39 บาท (สองแสนเกาหมื่นสี่พันแปดรอยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเกาสตางค) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายคาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรโครงการ Campus Agreement และระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการ
นักศึกษา (Antivirus) ของหนวยงาน ซึ่งคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรยังคงเดิม รวมทั้งสํานักดิจิทัลเทคโนโลยียังคง
สนับสนุน 50% และหนวยงานมีคาใชจาย 50% เชนเดิม ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาค

การศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2565 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคดําเนินโครงการสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2565 โดยเปดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติ 
หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษตามความรวมมือ (รับสมัครเฉพาะบุคลากรจาก
หนวยงานที่ตนสังกัดมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร) ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวใน
โครงการแลว ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา ไมเกิน
อัตราท่ีกําหนดไวตามขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวตอง
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
บัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2565 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอน
สําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาใน          
ปการศึกษา 2562 (ชั้นปท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 19/2564 เมื่อ    

วันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) 
ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Dugga ระหวางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 
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และวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2564 โดยศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ไดดําเนินการจัดทดสอบเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว นั้น    

เนื่องจากการจัดทดสอบ STEP ผานโปรแกรมดังกลาวมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
อุปกรณในการทดสอบ สงผลใหนักศึกษาจํานวนมากไมสามารถเขารวมการทดสอบได ดังนั้น เพ่ือใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นป ท่ี 3) ไดเขารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษในรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเขาเปนนักศึกษาอยางครบถวนทุกคนทุก
หลักสูตร สอดคลองตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) และนักศึกษาที่ขาดสอบครั้งที่ผานมา ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบ
ออนไซต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
   กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต 

วันเสารที่ 29 มกราคม 2565 -  วังทาพระ - ตลิ่งชัน 
-  พระราชวังสนามจันทร 
-  เพชรบุรี 

วันอาทิตยที่ 30 มกราคม 2565 -  วังทาพระ - ตลิ่งชัน 
-  พระราชวังสนามจันทร 

วันเสารที่ 5 กุมภาพันธ 2565 -  วังทาพระ - ตลิ่งชัน 
-  พระราชวังสนามจันทร 

วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565 -  วังทาพระ - ตลิ่งชัน 
-  พระราชวังสนามจันทร 

หมายเหตุ : กําหนดการจัดทดสอบสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและจํานวนนักศึกษาในแตละวิทยาเขต 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาใน                 
ปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   รายงานระบบมอนิเตอรสถานะระบบเครือขาย 
 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได
ติดตั้งระบบมอนิเตอรสถานะระบบเครือขาย เพื่อแจงเตือนปญหาและการตรวจสอบเบื้องตนกรณีอุปกรณ
เครือขายกําลังเขาขายชํารุด นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเปนการสื่อสารขอมูลสถานะเครือขายแกผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา/สวนงาน 
จึงขอรายงานสถานะเครือขายขอมูลประจําเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งปจจุบันระบบดังกลาวครอบคลุมจุด
เชื่อมตอในพื้นที่สวนกลาง จํานวนทั้งสิ้น 127 จุด และภายในคณะเภสัชศาสตร จํานวน 3 จุด ภาพรวมเสนทาง
เชื่อมตอหลัก เชน เสนทางเชื่อมตอระหวางวิทยาเขต เสนทางเชื่อมตอสูอินเทอรเน็ต มีสถานะ Uptime สูงกวา
รอยละ 99 โดยในชวง 30 วันที่ผานมา เสนทางเชื่อมตอไปยังคณะวิชาภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมี
สถานะ Uptime สูงกวารอยละ 99.7 ทุกคณะวิชา และมีปญหาไมเกิน 15 นาที สําหรับขอมูลการตรวจสอบ
ความเร็วอินเทอรเน็ต (Speedtest) ในพ้ืนที่วังทาพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี พบวา อุปกรณเครือขายที่ติดตั้งอยางถูกตองสามารถรองรับความเร็วในการดาวนโหลดที่ 
500 Mbps และความเร็วในการอัปโหลดที่ 500 Mbps  

ทั้งนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจะมีหนังสือไปยังคณะวิชาเพ่ือขอใหติดตั้งระบบมอนิเตอรสถานะ
ระบบเครือขายเพิ่มเติมภายในพื้นที่ของคณะวิชา รวมถึงการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ Firewall หรือ 
Network Policy เชน คอมพิวเตอร Server หรือ NAS 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา 10.50 น. 
 
 

 
(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 
 

  
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


