
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 3/2564 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 

10. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

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

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

5. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

6. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย   
8. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
9. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 

10. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
3. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
4. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

5. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

6. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

7. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันองัคารที่ 19 มกราคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันองัคารที่ 19 มกราคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2.1.1 การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) (ฉบับที่ 10) ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได 
รวมทั้งการสอบ การฝกอบรม หรือกิจกรรมที่เก่ียวของ โดยตองดําเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข         
ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ อว. กําหนดอยางเครงครัด 
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป นั้น  

ในการนี้ ขอใหคณะวิชาที่ประสงคจัดการเรียนการสอนในสถานที่ โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนในพ้ืนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรดําเนินการตามประกาศของ อว. กระทรวงสาธารณสุขและ
มาตรการของจังหวัดนครปฐมอยางเครงครัด พรอมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณการแพรระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบผูติดเชื้อ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 
(1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน รายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงินพบวา 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 23.05 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา 
เทากับ 22.09 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไว
สามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
สําเร็จรูป (MIS) สําหรับการบันทึกบัญชีในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning 
System) สําหรับการบันทึกบัญชีตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอก
งบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
นําขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ   

สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาสที่ 1 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน 
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2559 เมื่อวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานที่มีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                   
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(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Document) ไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น  

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสาร   
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (e-Document) ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาสที่  1               
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 4 
หนวยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร            
กองทรัพยากรมนุษย และกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 85,072 
แผน คิดเปนคาใชจายที่สามารถลดได จํานวนทั้งสิ้น 46,568 บาท (สี่หมื่นหกพันหารอยหกสิบแปดบาทถวน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานท่ีรับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตาม

ความตองการของภาครัฐ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช.) ไดสงหนังสือ
ประชาสัมพันธการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานที่รับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของ
ภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานที่รับทําโครงการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนา
นวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 นั้น 

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานที่รับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ สําหรับ   
คณะวิชาที่มีการทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการขึ้นทะเบียนผานระบบออนไลน จํานวน 5 คณะวิชา ดังนี ้

1. คณะศึกษาศาสตร 
2. คณะวิทยาศาสตร 
3. คณะเภสัชศาสตร 
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ หากคณะวิชาใดประสงคเพิ่มเติมการขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานที่
รับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ขอใหสงขอมูลที่เก่ียวของไปยังสํานักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 2.5 ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัด      
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบคัดเลือกสําหรับ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดประกาศมาตรการ
และการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 10 โดยระบุเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามมาตรการที่ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศกําหนด อว. จึงไดยกเลิกประกาศท้ัง  9 ฉบับ และกําหนดมาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานภายในสังกัดพิจารณาดําเนินการใหสอดคลอง
กับสถานการณ นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศ 
ทปอ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบคัดเลือกสําหรับ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563 ดังนี ้

ขอ 1 ดานการเรียนการสอน 
(1) ใหทุกรายวิชาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลนผสมผสานกับการเรียนการสอนในที่ตั้ง โดยใหมีการผสมผสานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชา ในสัดสวนที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดเองไดตามสถานการณของแตละพื้นที ่

(2) กรณีการจัดการอภิปรายและเรียนรูรวมกันในเวลาเดียวกันสามารถทําไดทั้งระบบ
ออนไลนเสมือนจริง และจัดในที่ตั้ง ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนในชวงเวลาปกติของรายวิชา หากมีความ
จําเปนตองจัดการเรียนการสอนนอกเวลาปกติ ใหผูสอนตกลงวัน-เวลาในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
รวมกับนิสิตนักศึกษา 

(3) ในรายวิชาที่จําเปนตองมีการมาฝกปฏิบัติ อาจพิจาณาใหจัดการเรียนการสอนโดย
มาฝกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเทาที่จําเปนในรายวิชานั้นก็ได ทั้งนี้ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค 
COVID-9 ตามที่รัฐบาลหรือสถาบันอุดมศึกษากําหนดอยางเครงครัด และตองใชความระมัดระวังอยางที่สุดท่ีจะ
มิใหเกิดการติดเชื้อโรคจากการมาฝกปฏิบัติในรายวิชานั้น ถาหากมีกรณีติดเชื้อโรคข้ึน อาจารยผูรับผิดชอบใน
รายวิชามีหนาที่ตองชี้แจงและแจงใหผูเก่ียวของทราบและดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือปองกันหรือยับยั้งการแพร
ระบาดของเชื้อโรคดงักลาว 

ขอ 2 ดานการฝกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ ของแตละหลักสูตร 
(1) ใหปรับรูปแบบการฝกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงาน ของแตละหลักสูตรเปน

แบบผสมผสานทั้งการปฏิบัติจริงและออนไลน โดยใหใชการมอบหมายงาน (Assignment Based) หรือให
ทํางานที่บาน (WFH) หรือในลักษณะมอบหมายโครงการ (Project Based) และนัดประเมินหรือใหขอสังเกตแก
นิสิตนักศึกษาเปนระยะๆ ทั้งในท่ีตั้งและผานชองทางออนไลน 

ทั้งนี้ การปรับรูปแบบการฝกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานจะตองพิจารณา
ไมใหกระทบตอเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรหรือขอกําหนดของสภาวิชาชีพที่เก่ียวของ 

(2) สําหรับกิจกรรมหรือโครงการดานวิชาการใดๆ ที่มีนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปตางประเทศ หรือมีนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรจากตางประเทศเดินทางเขามายัง
ราชอาณาจักรไทย ใหปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของ ศบค., อว. และสถาบันอุดมศึกษาอยางเครงครดั 
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ขอ 3 การวัดและการประเมินผลผูเรียน ใหใชรูปแบบผสมผสาน ท้ังในที่ตั้งและการใชวิธีการ
ผานชองทางออนไลนทั้งหมด เชน การสอบในรูปแบบออนไลน การมอบหมายงาน การทํารายงาน หรือการทํา
ขอสอบทั้งในและนอกหองสอบ หรือการวัดประเมินผลแบบออนไลนในรูปแบบผสมผสาน เปนระยะๆ 

ขอ 4 การดําเนินการตามขอ 1 ถึงขอ 3 ทุกรายวิชาตองระบุใหชัดเจนไวในประมวลรายวิชา
และสื่อสารใหนิสิตนักศึกษารับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลของรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนไป 

ขอ 5 ใหหลักสูตรกําหนดผูรับผิดชอบในดานตางๆ ตามขอ 1 ถึงขอ 3 ซึ่งรวมถึงกิจกรรมดาน
วิชาการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน เชน การจัดประชุม การกีฬา การดนตรี 
การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน ใหจัดระบบตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศหรือคําสั่งของ ศบค., อว. 
และสถาบันอุดมศึกษาอยางเครงครัด 

ขอ 6 การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรทั้งจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และการคัดเลือกโดยสถาบันอุดมศึกษาเอง ที่ประกอบดวยกิจกรรม
ตางๆ เชน การรับสมัคร การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ ใหปรับรูปแบบเปนการใชวิธีการ
ผานชองทางออนไลนทั้งหมดเทาที่จะทําได หรือถามีความจําเปนที่ตองใหผูสมัครมายังสถาบันอุดมศึกษาให
หลักสูตรแจงสถาบันอุดมศึกษาทราบ ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลหรือ
สถาบันอุดมศึกษากําหนดอยางเครงครัด และตองใชความระมัดระวังอยางท่ีสุดท่ีจะมิใหเกิดการติดเชื้อโรค และ
สถาบันอุดมศึกษาตองสื่อสารใหผูสมัครรับทราบถึงข้ันตอนรายละเอียดของการสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ขอ 7 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สัดสวนการทํางานที่บาน (WFH) ไดตามความเหมาะสม และใหจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานที่
ทํางานตามมาตรการการปองกันโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลหรือสถาบันอุดมศึกษากําหนดอยางเครงครัด 

ขอ 8 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงสามารถออกประกาศ โดยใชมาตรการกลางเปนแนวทางใน
การดําเนินงานตามความเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของ ศบค. และ
ประกาศของ อว. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
 1. นายนุกูล แดงภูมี วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ) 
จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1600-005 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที ่15 กรกฎาคม 2563 
 2. นางสาวภัณฑิรา ไชยแกว วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0705-060 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชา
ศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 2 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช

ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่          

A-2-1807-013 และ ตําแหนงเลขที ่A-2-1807-014 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1807-013 และ ตําแหนงเลขที่  A-2-1807-014 ดวยวุฒิปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือ
ศึกษาศาสตร  ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการ
เปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
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- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือศึกษาศาสตร หรือ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือศึกษาศาสตร ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก        
และกําลังทําวิทยานิพนธ 

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

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-013 และ 
ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-014 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.2 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํ าเนินการเป ดรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่          

A-2-2000-006 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-2000-006 ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาอ่ืน
ที่เก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูสมัคร วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงคขออนุมัติเปลี ่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอน
ดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
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- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาอื่น
ที่เก่ียวของ โดยตองมีวุฒิปริญญาโท สาขาศิลปะและการออกแบบ หรือ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาอ่ืน           
ที่เก่ียวของ 

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

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-006 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒกิารศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553   
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ           
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และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติ งานท่ัวไป                
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู  
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน         
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ   

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางจันทรธิมา ไทยแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขที่ A-1-1210-319 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,950 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่             
16 สิงหาคม 2563 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2563  และยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี                
25 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันที่
สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน 33,950 บาท เกินอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

2. นางพรรณิดา คํานา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1201-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,560 บาท สังกัดงานบริหาร
และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ           
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 6 เดือน 22 วัน ตั้งแตวันที่   
15 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่  5 กันยายน 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญา            
ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 และยื่นเรื่อง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่น
เรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นางพรรณิดา คํานา มีความประสงคเพ่ิมคุณวุฒิ
การศกึษาในทะเบียนประวัติ โดยไมปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ

3. นางสาวรัชดาภรณ กองผุย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0303-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,080 บาท สังกัด
งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่           
17 สิงหาคม 2561 และจากการตรวจสอบพบวา นางสาวรัชดาภรณ กองผุย ไดสําเร็จการศึกษากอนวันบรรจุ
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เขาปฏิบัติ งานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต       
พระราชวังสนามจันทร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี จึงเห็นสมควรใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติเทานั้น โดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของสวนงานฯ รับเรื่อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติให เพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0301-011 สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี นั้น 

เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคาและการบริหารบุคลากร
เปนไปดวยความเรียบรอย กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายณภัทร จึงเกษมศักดิ์ ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 20,380 บาท                 
สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนงเลขที่ S-2-0301-001 เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0301-011              
โดยใหไดรับเงนิเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย        
ราย นายณภัทร จึงเกษมศักดิ์ ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 20,380 บาท สังกัดกองกฎหมาย  
สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนงเลขที่ S-2-0301-001 เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0301-011 โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การรายงานผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของป พ.ศ. 2560 – 
2562 และ พ.ศ. 2563 

  (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 

 
  



 

 

13

ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนการศึกษา “FOFYE” 

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับเงินบริจาคจากคุณพันธลี จิระธันห  และคุณสายพิณ 
พหลโยธิน จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เพ่ือจัดตั้งกองทุนการศึกษา “FOFYE” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําดอกผลของเงินกองทุนไปจัดสรรเปนเงินทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาในอัตราทุนละ        
ไมต่ํากวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  

ในการนี้ เพ่ือใหการจัดตั้งกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอยและตรงตามวัตถุประสงคของ      
ผูบริจาค กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย         
กองทุนการศึกษา “FOFYE” พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 57 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร    
วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมาย
แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย   
กองทุนการศกึษา “FOFYE” พ.ศ. .... โดยใหกองกฎหมายปรับแกไข (ราง) ระเบียบดังกลาว ดังนี ้

1. ขอ 6 ใหปรับแกไขขอความในสวนของเงินที่นําไปจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ใหครอบคลุมทั้งเงินที่ไดรับบริจาคและดอกผลของเงนิกองทุน โดยไมตองระบุอัตราเงินทุนการศึกษา 

2. ขอ 7 (7.1) ใหตัดขอความ “…ชั้นปที่ 1” ออก 
3. เพ่ิมเติมหลักการและเหตุผลเก่ียวกับรายละเอียดความเปนมาของกองทุนไวในระเบียบ  

โดยประสานงานกับรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร และรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข

และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของสํานักงานอธิการบดี 
(โครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองกิจการนักศึกษาประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจาย
คาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของสํานักงาน
อธิการบดี (โครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา) โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 13 
ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
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รายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา) ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได
คาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา        
กองกิจการนักศึกษา) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

และคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใตโครงการ
พระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดให
หนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาถวายทุนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรประสงคถวายทุนพระราชทาน จํานวนทั้งสิ้น 5 ทุน นั้น   

โดยงานวิเทศสัมพันธไดรายงานความเปนมา ดังนี ้
ทุนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2564 ภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือแก

ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนึ่งในโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ดานการศึกษา ตามความ
ตองการของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรและเยาวชนของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมกีรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี ้

1. เดือนมีนาคม 2563 สํานักงานโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร
กัมพูชา เวียนแจงใหหนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาถวายทุน ที่เปนไปตามความตองการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในปการศึกษา 2564 มีความตองการให
บุคลากรและเยาวชนชาวกัมพูชาไดเขามาศึกษาตอในประเทศไทย จํานวน 5 โครงการ ไดแก 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียล 
และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ  

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนแผนพัฒนาบุคลากรของทุกสวนราชการ 
ในราชอาณาจักรกัมพูชา  
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3) โครงการพัฒนานักเรียนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนติดประเทศไทยและพื้นที่ในการสนับสนุน
โครงการ  

4) โครงการพัฒนานักเรียนวิชาชีพในประเทศไทยของสถาบันเทคโนโลยี กําปง 
เฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ 

5) โครงการทุนพระราชทานตามความตองการของสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรแจงความประสงคถวายทุนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2564 

จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีกําปง      
เฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ทุน และโครงการทุนพระราชทาน
ตามความตองการของสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน  4 ทุน จาก 2 คณะวิชา ดังนี ้

- คณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 3  ทุน 
- คณะวิศวกรรมศาสตรฯ  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ทุน 

ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 1  ทุน 
2. เดือนพฤศจิกายน 2563 สํานักงานโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร

กัมพูชา ดําเนินการสอบคดัเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ปการศึกษา 2564 โดยวิธีการสอบขอเขียน เม่ือวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงกัมพูชา (ITC) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3. งานวิเทศสัมพันธ พรอมดวยผูแทนคณะวิชาสอบสัมภาษณนักเรียนทุนพระราชทาน  
ปการศึกษา 2564 ผานระบบออนไลน เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 โดยสํานักงานโครงการพระราชทานความ
ชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา จัดใหนักเรียนทุนพระราชทานเขารับการสอบสัมภาษณออนไลน            
ณ ศูนยสอบโรงเรียนมัธยมศึกษาครุศาสตรอนุบาลกลาง ราชอาณาจักรกัมพูชา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่
สอบผานการคัดเลือกไดรับทุนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2564 ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
นักเรียนทีส่อบผานการคัดเลือก จํานวน 4 ราย สํารอง จํานวน 2 ราย  

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และสนับสนุนที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือท่ีพักที่เหมาะสม) ใหแกนักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือแก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 4 ราย ดังนี้ 

ระดับปริญญาบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 ราย 
1. Mr.Kong Sothun - Chemistry (Bachelor of Science Program in Chemistry) 
2. Ms.Sem Chansing - Computer Science ( Bachelor of Science Program in 

Computer Science) 
3. Mr.Sroin Dara - Computer Science (Bachelor of Science Program in Computer 

Science) 
สํารอง จํานวน 1 ราย 
1. Ms.Vorn Chanty - 1st Priority Reserved Candidate for Chemistry or Computer 

Science in Microbiology (Bachelor of Science Program in Microbiology) 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย 
1. Mr.Chun Zonel - Industrial Engineering (Bachelor of Engineering Program in 

Industrial Engineering) 
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สํารอง จํานวน 1 ราย 
1. Mr.Khim Darareasey - 1st Priority Reserved Candidate for Industrial Engineering 
โดยมีรายละเอียดการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด คาธรรมเนียมการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากจะเปน
ประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ป ระชุมพิจารณาแลว มีมติ ให ความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และสนับสนุนที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือท่ีพักที่เหมาะสม) ใหแกนักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือแก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 4 ราย ตามที่งานวิเทศสัมพันธเสนอ ตามความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดย
ไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หาก
ไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 วิทยาลัยนานาชาติขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ จํานวน 12 
หนวยกิต ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท ใหแกนักศึกษาพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนตามบันทึกความเขาใจ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระดับปริญญา
บัณฑิต  ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 360,000 บาท 
(สามแสนหกหมื่นบาทถวน) 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงาน
และกิจกรรมสันทนาการ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 360,000 บาท       
(สามแสนหกหมื่นบาทถวน) ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม      
สันทนาการ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่น
บาทถวน) ตามความในขอ 7 ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2562 ระดับสถาบัน ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นแลว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับ
การพัฒนาและศักยภาพขององคกรที่นําเกณฑ EdPEx มาใชเพ่ือการพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ และเพ่ือให
องคกรไดรับขอมูลปอนกลับ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการองคกร และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพอยางกาวกระโดด ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมาทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ปการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการตรวจประเมิน
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2564 ดังนี ้

1. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566         
(ฉบับปรับปรุง)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Feedback Report) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2562 ระดับคณะ/สวนงาน ระหวางวันท่ี 18 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 เสร็จสิ้นแลว โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพขององคกรที่นําเกณฑ EdPEx มาใชเพ่ือการพัฒนาตนเองสูความเปน
เลิศ และเพ่ือใหองคกรไดรับขอมูลปอนกลับ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร และพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหมีคุณภาพอยางกาวกระโดด นั้น 

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สวนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 โดยผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/สวนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 แผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2500/2563       
ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ไดมีมติให
ความเห็นชอบแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย กลยุทธ มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน กิจกรรม/
โครงการ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ นั้น 

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปรับปรุงและพัฒนา
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กองประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงานไดสื่อสารทําความเขาใจให
บุคลากรไดรับทราบขอมูลตางๆ ตามประเด็นคําถามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ไดกําหนดเปนเกณฑในการประเมิน เพ่ือเปนการเพ่ิมการรับรูของบุคลากรภายใน 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yuxi Normal 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความรวมมือทั่วไปในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและวัฒนธรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Yuxi Normal 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในดาน
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมในดานการสอนภาษาและการวิจัยทางการศึกษา ขอตกลงดังกลาว
เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป   
นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้      

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาจีน และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรอง

การแปล   
3. ประวัติของ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความรวมมือทั่วไปในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาและวัฒนธรรม แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.5 การกําหนดสัดสวนและประมาณการคาใชจายในการใชงานระบบ Turnitin 
ป 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักหอสมุดกลางไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานประสานงานกลางของมหาวิทยาลัย 
ในการใชงานระบบ Turnitin โดยเบิกคาใชจายในการจัดซื้อระบบในอัตราตามที่จายจริงจากเงินกองทุนในสวน
ของสวนงานตนสังกัดของผูใชบริการ ตามความในขอ 23 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ 
อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค นัน้ 

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
การกําหนดสัดสวนและประมาณการคาใชจายในการใชงานระบบ Turnitin ป 2564 ของแตละคณะวิชา โดย
ไดแนบขอมูลการสํารวจความตองการใชงานระบบ Turnitin ป 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดสัดสวนและประมาณการคาใชจายใน
ใชงานระบบ Turnitin ป 2564 ตามที่สํานักหอสมุดกลางเสนอ  

ทั้งนี้ เพ่ือใหทุกคณะวิชาไดใชงานระบบ Turnitin จึงขอใหคณะวิชาพิจารณาทบทวนบัญชีผูมี
สิทธิ์ใชงานระบบ (User Account) ใหเปนไปตามสัดสวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แลวแจงความประสงคในการ
แกไขเปลี่ยนแปลงบัญชีผูมีสิทธิใชงานระบบไปยังสํานักหอสมุดกลางภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.6 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอน

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 
2561 (ชั้นปท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
5 มกราคม 2564 ไดใหความเห็นชอบการเลื่อนกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ          
รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 3) 
ดวยแบบทดสอบ STEP ออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
จะคลี่คลาย ทําใหการจัดทดสอบในวันเสารที่ 26 ธันวาคม 2563 ถูกเลื่อนออกไปเพื่อปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่ม
คลี่คลาย ดังนั้น เพื่อใหการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเปนไปดวยความเรียบรอยและ         
มีประสิทธิภาพ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในวันเสารท่ี 6 
มีนาคม 2564 โดยการจัดการทดสอบดังกลาวจะปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรค COVID-19 ตามท่ีรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด ดังนี ้
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วิทยาเขต นักศึกษาที่เขารับการทดสอบ 
วังทาพระ-ตลิ่งชัน - คณะสถาปตยกรรมศาสตร (รหัส 61) 

- วิทยาลัยนานาชาติ (รหัส 61) 
- นักศึกษารหัส 61 ที่ขาดสอบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 

พระราชวังสนามจันทร - นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป 2562 (รอบพิเศษ) 
- นักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ป 2562 และป 2563 
- นักศึกษารหัส 61 ที่ขาดสอบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 

เพชรบุรี - นักศึกษารหัส 61 ที่ขาดสอบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 
 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 
(ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เสนอ  

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี
พบผูติดเชื้อไวดวย โดยอาจจัดหาสถานที่จัดสอบเพิ่มมากขึ้น 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.7 การทบทวนการดําเนินงานตามปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารคณะวิชาเพื่อ
เตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย และลดผลกระทบตอการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 คณะผูบริหารฯ จึงเสนอใหมีการ
พิจารณาทบทวนการดําเนินงานตามปฏิทินการศึกษา ประจําปการศกึษา 2563 ดังนี ้

1. การขยายเวลาการถอนวิชาโดยที่ไดรับสัญลักษณ W ออกไปจากกําหนดการเดิมท่ีกําหนด
ไวในวันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564 

2. การขยายเวลาการสงผลการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ออกไปจาก
กําหนดเดิมที่กําหนดไวในวันศกุรที่ 23 เมษายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการถอนรายวิชาและการรายงานผลการศึกษาไว
แลว จึงมีมติใหคณะวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาตาม
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ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 เชนเดิม สําหรับกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาในปฏิทินการศึกษาดังกลาว ขอใหคณะวิชาดําเนินการตามขอบังคับฯ โดยใหคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาและชี้แจงเหตุผลความจําเปนมายังมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ในระดับบัณฑิตศึกษาหากมีความจําเปนตองปรับแกไขปฏิทินการศึกษาในสวนของวัน
สุดทายของการสอบหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ วันสุดทายของการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
วันสุดทายของการอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ วันสุดทายของการสงวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณากอน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   แนวทางการเบิกจายเงินคาตอบแทนการสอนแกอาจารยผูสอน ในกรณี

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานสภาคณาจารยและพนักงานขอหารือเก่ียวกับแนวทางการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การสอนแกอาจารยผูสอน ในกรณีจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เนื่องจากปจจุบันพบวาการเบิกจาย
คาตอบแทนการสอนในลักษณะดังกลาวตองแนบเอกสารหลักฐานแสดงการสอนแบบออนไลนดวยการจับภาพ
หนาจอ (Screen Capture) ขณะทําการสอนเพ่ือประกอบการเบิกจาย ซึ่งอาจารยผูสอนบางรายไมทราบวา
ตองใชหลักฐานดังกลาว จึงทําใหเบิกจายคาตอบแทนไมได 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหรองอธิการบดีฝายบริหารตรวจสอบขอมูลไปยังกองคลังและ
กําหนดแนวทางการเบิกจายเงินคาตอบแทนการสอนแกอาจารยผูสอน ในกรณีจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน เพ่ือใหคณะวิชาถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันตอไป 

            

เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


