
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 3/2565 

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ  
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

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

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

18. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 



 

 

2

20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
21. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

3. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
7. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
9. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
3. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
5. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
6. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

8. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

9. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

10. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

11. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

12. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

13. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

การสรางสรรค 

14. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

15. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 2/2565 เมื่อวันองัคารที่ 18 มกราคม 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะมัณฑนศิลป  คณะ                 

ดุริยางคศาสตร และสํานักหอสมุดกลางไดเขารวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Bangkok Design Week 2022 
เทศกาลงานออกแบบที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตธีม Co With Creation คิด สราง ทางรอด 
ระหวางวันที่ 5-13 กุมภาพันธ 2565 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรหนึ่งในสถานที่สําคัญยานพระนครไดจัดแสดง
นิทรรศการเทศกาล “รวม-มิตร-เมือง” พระนคร (Urban Ally Festival) และเทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพมหานคร ยานพระนคร บอกเลาความเปนยานเมืองเกาในบริบทรวมสมัย การประชุมวิชาการนานาชาติ
ในหัวขอ Urban Refabricating Allies : Re-fabrication Urbanism นําเสนอผลงานวิชาการ ผลงานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ และประสบการณจากการมีสวนรวมในการออกแบบในพื้นที่เมืองที่เก่ียวของกับแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิต สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมของผูคนซึ่งนําไปสูสังคมที่มีความยืดหยุนและอยูรอด 
ไฮไลตสําคัญซึ่ง Urban Ally x Artists ไดนําเสนอศิลปะขอมูล ผลงานจากงานวิจัยในรูปแบบงานศิลปะ      
รวมสมัย จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมงานในวันดังกลาวโดยสามารถลงทะเบียนพรอมรับของที่ระลึกบริเวณประตู
แดง ถนนหนาพระลาน ดานหนาหอสมุดวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอเชิญชวนคณะวิชาตางๆ เขา
รวมกิจกรรมในปตอไป เพื่อการทํางานในพ้ืนที่เขตพระนคร และเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

2. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยตะวัน วีระกุล ใน
โอกาสไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 22 มกราคม 2565 เปนตนไป 
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3. ดวยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการ ดังนี ้

3.1 ขอใหคณะวิชาที่ขอปรับแผนพัฒนาคณะ สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรงดําเนินการทบทวนหรือปรับแกไขแลวเสนอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ     
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พิจารณา ซึ่ งขณะนี้ มีคณะวิชาที่สงมาแลว จํานวน 5 คณะวิชา คือ 1. คณะศึกษาศาสตร 2. คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3. คณะเภสัชศาสตร 4. คณะดุริยางคศาสตร 5. บัณฑิตวิทยาลัย  

3.2 ขอใหคณะวิชาพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน เนื่องจากยังคงตองดําเนินการอยางตอเนื่องแมสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จะคลี่คลายลง 

3.3 ขอใหคณะวิชาพิจารณาขอเสนอแนะของนักศึกษาจากขอมูลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยการสนทนากลุม และการตอบแบบประเมินเก่ียวกับการจัดตารางสอบที่แนนเกินไป 
เชน การจัดสอบ 3 รายวชิา/วัน เนื่องจากทําใหนักศึกษาเกิดความเครียด วิตกกังวล อาจสงผลตอผลการศึกษา 

4. ขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานเรงดําเนินการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหเปนไปตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด  

5. ขอความรวมมือคณบดี/หัวหนาสวนงานประชาสัมพันธให บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมนอยกวา 1 ป ตอบแบบประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถศึกษา
รายละเอียดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและตอบแบบประเมินดังกลาวไดที่เว็บไซตสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตาม
หลักความรับผิดชอบตอสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเปน
อิสระ และหลักความเสมอภาค 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ไดออก
ประกาศกําหนดแนวปฏิบัติ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา    
และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบตอสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเปนอิสระ และหลัก
ความเสมอภาค ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยแนวปฏิบัติท้ัง 2 ฉบับ มีผล
บังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 



 

 

5

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
จึงแจงใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกํากับของ อว. ทราบประกาศกําหนดแนวปฏิบัติ จํานวน 2 ฉบับ 
ดังกลาว เพ่ือใชเปนแนวทางในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งใชเปนแนวทางหรือ
มาตรฐานกลางในการบริหารงานและดําเนินงานภายในตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหกองกฎหมายเวียนแจงไปยังคณะวิชา/สวนงานเพ่ือทราบ พรอมท้ัง
ตรวจสอบวามหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการเก่ียวกับแนวปฏิบัติในดานใดเพ่ิมเติมหรือไม 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 การใหโควตาพิเศษบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเขาศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําภาค    
การศึกษาตน ปการศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การใหโควตาพิเศษบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกกลุมประเภทไดเขาศึกษาใน
ระดับสูง เปนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑไวเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการใหโควตาพิเศษบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเขาศกึษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2565 โครงการพิเศษตามความรวมมือ (รับสมัครเฉพาะผูที่มีรายชื่อจากหนวยงานที่รวมโครงการ
ความรวมมือเทานั้น) ระดับปริญญาโท จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี ้

1. การสอนภาษาไทย จํานวน 15 คน 
2. การสอนสังคมศึกษา จํานวน 15 คน 
3. เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 10 คน 
4. พัฒนศึกษา จํานวน 20 คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณบดี/หัวหนาสวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบ
ตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
กอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เขาศึกษาในป
การศึกษา 2562 รอบพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในป
การศึกษา 2563 (ชั้นปท่ี 2) รอบพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขา
ศึกษาในปการศึกษา 2561 (ชั้นปท่ี 4) รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 (รอบเก็บตก) 
และรอบพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2562-2564 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
นโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ตั้งแต
ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Languages) ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2564 เม่ือวันอังคาร
ที่ 28 กันยายน 2564 ไดมีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ
ทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวย
แบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Dugga  นั้น  

 ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562 รอบพิเศษของนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2563 (ชั้นปที่ 2) รอบพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาใน  
ปการศึกษา 2561 (ชั้นปท่ี 4) รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาใน    
ปการศึกษา 2561 (รอบเก็บตก) และรอบพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2562-2564 โดยดําเนินการจัดทดสอบ เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 
2564 เรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 
ประจําป พ.ศ. 2564 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาในป
การศึกษา 2562-2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562 กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ตองผานการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ โดยมีผลการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEF) ในระดับไมต่ํากวาระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับต่ํากวาระดับ B2 และไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิ เศษในหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) โดยมีคาจายตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาจะตองมีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และไดรับผลการประเมินเปน 
“S” (Satisfactory) ซึ่งในปการศึกษา 2563-2564 ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive 
Course) ในรูปแบบออนไลนแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564 จํานวน     
4 รอบ ไปแลวนั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ประจําป พ.ศ. 
2564 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 

ประจําป พ.ศ. 2564 ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาในป
การศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา โดยมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเขารับการทดสอบในรอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเขาเปน
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นักศึกษา แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งในปการศึกษา 2563-2564 ไดจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ในรูปแบบออนไลนแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาใน   
ปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 4) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 6 รอบ    
ไปแลวนั้น  

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ประจําป พ.ศ. 
2564 ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศกึษาในปการศึกษา 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ   

สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําไตรมาสที่ 1 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสาร   
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (e-Document) ป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําไตรมาสที่  1               
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 5 
หนวยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร            
กองทรัพยากรมนุษย กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
จํานวน 86,395 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถลดได จํานวนท้ังสิ้น 50,829.50 บาท (หาหมื่นแปดรอย     
ยี่สิบเกาบาทหาสิบสตางค) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 1 แฟม
สะสมผลงาน (Portfolio) 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศลิปากรไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เสร็จสิ้น
แลว นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 1 
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยแยกตามคณะวิชาและสาขาวิชา ขอมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565  เพ่ือใช
เปนขอมูลสําหรับปรับแผนการรับนักศึกษาในรอบ 2 และรอบ 3 ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาท่ีประสงคดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 2 โควตา (Quota) และรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ ระหวางวันท่ี 21 
กุมภาพันธ - 14 มีนาคม 2565 พิจารณาดังนี้  

1. การปรับแผนการรับนักศึกษา รอบ 2 โควตา เพ่ือวางแผนการรับนักศึกษาใหไดนักศึกษา
ตามจํานวนที่กําหนด  

2. การทบทวนกําหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะสําหรับคณะวิชาที่ เปดสอบวิชาเฉพาะ         
(คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร และ   
คณะเภสัชศาสตร) เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมี
จํานวนผูติดเชื้อเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

แลวสงไปยังกองบริหารงานวิชาการภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 
 
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 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรขออนุมัติจาง นางสาวศศิตา       

นาคพันธวงศ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบตักิาร 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-060 สังกัดงานกิจการพิเศษ นั้น 
  กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือก
คือ นางสาวศศิตา นาคพันธวงศ วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบัน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจึงประสงค         
ขออนุมัติจาง นางสาวศศิตา นาคพันธวงศ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-060 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานกิจการพิเศษ 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
4. หัวหนางานกิจการพิเศษ     กรรมการ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
5. นางสาวภคปภา นาถะพินธุ    กรรมการ 
6. นางยุภา แกวจริยะพล     กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวศศิตา นาคพันธวงศ เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-060 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี 
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจาง นายไชยกาญจน พรพิชณรงค เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที่ A-2-1400-002 นั้น 
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คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายไชยกาญจน 
พรพิชณรงค วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค         
ขออนุมัติจาง นายไชยกาญจน พรพิชณรงค เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-2-1400-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS          
ไมต่ํากวา 5.5 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายไชยกาญจน พรพิชณรงค เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1400-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ          
31,500 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม.อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร       

คณะอักษรศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นายภูมิ บูรณะ วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดํารงตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0313-053 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัดสถาบัน
ศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานอธิการบด ีตั้งแตวันที ่21 กรกฎาคม 2564 
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2. นายธนวัฒน แผนสมบูรณ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร) 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 
S-1-0303-238 อัตราเงินเดือน เดือนละ  19,500 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา          
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

3. นางสาวกฤตชญา มาสุข วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยสยาม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-239 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

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

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน 
 

สรุปเรื่อง 
โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่               

14 ธันวาคม 2564 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาววารุณีย ตั้งศุภธวัช ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-015 สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกัน
คุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกัน
คุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นางสาววารุณีย ตั้งศุภธวัช                
เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกัน
คุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร สรุปไดดังนี ้
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 - ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงไดคะแนน                 
90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ไดคะแนน 85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผาน
การประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นางสาววารุณีย ตั้งศุภธวัช ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-015 สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนางานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 73/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565             

สั่งบรรจุแตงตั้ง นางสาวภาริกา รุงพิชยพิเชฐ วุฒิ Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. Agr.) จาก Universität 
Hohenheim ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1503-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท (ใหรับเงินเดือนวุฒิปริญญาโท            
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท           
ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ  Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. Agr.) จาก 
Universität Hohenheim ประเทศสหพันธสาธารณรั ฐเยอรมนี  ให ) สั งกั ดภาควิชาเทคโนโลยี อาหาร                 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นั้น 

มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ อว 8601/0164 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565            
ขอความอนุเคราะหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบและยืนยันวา
หนังสือแจงผลการเทียบคุณวุฒิของ อาจารยภาริกา รุงพิชยพิ เชฐ วุฒิ  Doktor der Agrarwissenschaften                
(Dr. sc. Agr.) จาก Universität Hohenheim ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนคุณวุฒิของตางประเทศที่
เทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือกระทรวงศึกษาธิการ) เปนหนังสือจากหนวยงานดังกลาวจริง
หรือไม และหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0204.6/1062           
ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 ไดแจงผลตรวจสอบเอกสารดังกลาว โดยปรากฏวาเปนเอกสารท่ีออกโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศกึษาฯ จริง  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน 
ราย นางสาวภาริกา รุงพิชยพิเชฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-
1-1503-025 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสําเร็จการศึกษา 
วุฒิ Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. Agr.) จาก Universität Hohenheim ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 
26,250 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 
2564 ซึ่งเปนวันท่ีเขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวภาริกา          
รุงพิชยพิเชฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1503-025 
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหนงอาจารย             
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน 

 

สรุปเรื่อง 
  โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 
2565 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายภานุพงศ เงาะลําดวน 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,040 บาท 
สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนง
หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นายภานุพงศ เงาะลําดวน                
เปนผูมีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา            
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี สรุปไดดังนี ้
 - ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงไดคะแนน                 
90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ไดคะแนน 90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผาน
การประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นายภานุพงศ เงาะลําดวน ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,040 บาท สังกัดงานสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.4 กรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2277/2564 ลงวันที่  20 กันยายน 2564  สั่งแตงตั้ง       
กรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่              
2 ตุลาคม 2564 จํานวน 2 ราย ดังนี ้
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1. อาจารยสมศกัดิ์  เชาวนธาดาพงศ 
2. นายอรรฆย  ฟองสมุทร 

และ อาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ ไดรับอนุญาตใหลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําหอศิลป          
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 166 /2565     
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 นั้น 
  เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกรรมการประจําหอศิลป  พ.ศ. 2559 
กําหนดใหมีกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1-3 คน ประกอบกับประกาศ 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร กรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
พ.ศ. 2559 ขอ 4 วรรคสอง กําหนดใหในกรณีท่ีกรรมการประจําสวนงานประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกวางลง
หรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และ ก.บ.ม. พิจารณาเห็นสมควรใหคงจํานวนกรรมการดังกลาวไว ใหมีการ
สรรหากรรมการประจําสวนงานประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทนตําแหนงที่วางลงภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ตําแหนงนั้นวางลง โดยใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารง
ตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ซึ่งปจจุบันกรรมการประจํา
หอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีวาระการดํารงตําแหนงคงเหลือมากกวาเกาสิบวัน กรณีดังกลาว            
จึงเปนอํานาจของ ก.บ.ม. ดังนี้ 
 1. ใหคงจํานวนกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 คน           
ไวเชนเดิม และใหมีการสรรหากรรมการฯ มาแทนตําแหนงท่ีวางตอไป หรือ 
 2. ใหมีจํานวนกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตามจํานวนที่เหลืออยู 
โดยไมตองใหมีการสรรหากรรมการฯ มาแทนตําแหนงท่ีวาง 

ในการนี้ หอศิลปจึงขอเสนอใหที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นวาสมควรใหคงจํานวน
กรรมการดังกลาวไวเพื่อดําเนินการสรรหากรรมการประจําสวนงาน ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทน
ตําแหนงที่วางลงหรือใหมีกรรมการเทาที่เหลืออยู 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรใหคงจํานวนกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จํานวน 2 คน ไวเชนเดิม และใหหอศิลปดําเนินการสรรหากรรมการประจําหอศิลป ประเภท
ผูทรงคณุวุฒิภายนอก มาแทนตําแหนงท่ีวางตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 ขอปรับแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 – 2566   
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัย
จัดทําแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใชควบคุม กํากับ ติดตามและบริหารงานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพนั้น โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9 /2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 
2562  ไดเห็นชอบแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 – 2566 และเพื่อใหแผน
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อัตรากําลังมีความสอดคลองกับบริบทปจจุบัน  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหคณะวิชาสามารถทบทวนแผน
อัตรากําลังฯ ได โดยไมสงผลกระทบกับกรอบแผนอัตรากําลังในภาพรวม ทั้ งในระดับคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะวิชาไดเสนอขอปรับแผนอัตรากําลังฯ กรณีการขอตออายุราชการบุคลากรสายวิชาการ
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้

1. รองศาสตราจารย  ดร.มี ชั ย  เอ่ี ยมจิ นดา สั ง กัดภาควิช าหลักสูตรและวิธี สอน              
คณะศึกษาศาสตร โดยเปลี่ยนจากเหตุผลเดิม เพ่ือขยายกําลังการผลิต เปน ขอตอเวลาราชการ (ขาราชการ) 

2. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กมล โพธิเย็น สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว           
คณะศึกษาศาสตร โดยเปลี่ยนจากเหตุผลเดิม เพ่ือขยายกําลังการผลิต เปน ขอตอการจาง (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

3. รองศาสตราจารย  ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงศ พันธ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนจากเหตุผลเดิม เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ เปน            
ขอตอเวลาราชการ (ขาราชการ) 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอปรับแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 
2563 – 2566 (ปรับแผนอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566) ตามที่คณะเสนอ จํานวน 3 อัตรา  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 4 ป  พ.ศ. 2563 - 2566 (ปรับแผนอัตรากําลัง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566) จํานวน 3 อัตรา           
ตามท่ีคณะเสนอ และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ

รับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาประสงคขอแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
และเพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรสอดคลองและ
เปนไปตามเจตนารมณของประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ อัตรา และรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2565 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร      
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พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 9 (1) ของประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ อัตรา และรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา    
ฉบับลงวันที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอกําหนด นโยบาย 
หลักเกณฑและวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเขาเรียนในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสมเพ่ือประกาศใชในแตละ
ปการศึกษา และขอ 3 กับขอ 4 ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริม
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับลงวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยใหใชบังคับเฉพาะ
ปการศึกษา 2565 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2565 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงิน

คาบริการ และอัตราคาใชจายในการใหบริการสระวายน้ําของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกิจการนักศึกษาประสงคปรับปรุงหลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงินคาบริการ และอัตรา
คาใชจายในการใหบริการทางวิชาการเพ่ือการใชสระวายน้ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปนการใหสวัสดิการ
หรือบริการแกนักเรียน นักศึกษา และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเปนการจัดหาประโยชนจากการ
ใชสระวายน้ําโดยใหบริการแกบุคคลภายนอก นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงินคาบริการ และอัตราคาใชจายในการใหบริการสระวายน้ําของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงินคาบริการ และอัตราคาใชจายในการใหบริการสระวายน้ําของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ที่  พว 0206.12/4840 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2564 ทรง       
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2563 ในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565 ทั้งภาคเชาและภาคบาย ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 โดยไดกําหนดวันฝกซอมและวันพระราชทาน           
ปริญญาบัตร ดังนี ้

1. วันฝกซอมยอยคณะวิชา วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 
  วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565 
  วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2565 

2. วันฝกซอมยอยและถายภาพหมู  วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
3. วันฝกซอมใหญ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 
4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันศกุรที่ 10 มิถุนายน 2565 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศกึษา 2563 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร และกองกิจการนักศึกษา หารือรวมกันเก่ียวกับการพระราชทานปริญญาบัตรแดพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เพ่ือเตรียมความพรอมดําเนินการตอไป   
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
ระเบียบวาระที่  4.4.1 การจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศของคณะวิทยาการ

จัดการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 และครั้งท่ี 
3/2562 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงาน
ภายในและหนวยงานยอยของคณะ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายใน
ของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได
กําหนดโครงสรางหนวยงานภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย 
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1. สํานักงานคณบดี แบงหนวยงานยอย ไดแก 
1.1 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
1.2 งานบริหารทั่วไป 
1.3 งานกิจกรรมพิเศษ 

2. หนวยงานบริหารวิชาการของคณะ ไดแก  
2.1 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2.2 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 
2.3 สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
2.4 สาขาวิชาการตลาด 
2.5 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
2.6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 
2.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
2.8 สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

3. ใหมีศูนยการศึกษาและนวัตกรรมไมซและอีเวนต  เปนหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตรคณะ 

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการประสงคขอจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวาง
ประเทศ เพื่อใหการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ
ของคณะวิทยาการจัดการ สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจโลจิสติกสของประเทศ ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การแบงหนวยงานภายใน / หนวยงานยอย 
โครงสรางเดิมของคณะวิชา โครงสรางใหม 

1. สํานักงานคณบดี แบงหนวยงานยอย ไดแก 
1) งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
2) งานบริหารทั่วไป 
3) งานกิจกรรมพิเศษ  

2. หนวยงานบริหารวิชาการของคณะ ไดแก 
1) สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ 
2) สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 
3) สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
4) สาขาวิชาการตลาด 
5) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
6) สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา  
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
8) สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

 
 
3. หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ 

ไดแก 
1) ศูนยการศึกษาและนวัตกรรมไมซและอีเวนต 

1. สํานักงานคณบด ี(คงเดิม) 
 
 
 
2. บริหารวิชาการแบบสาขาวิชา ไดแก 

1) สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ 
2) สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 
3) สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
4) สาขาวิชาการตลาด 
5) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
6) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
8) สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 
9) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ  

     
3. หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ     

(คงเดิม)  
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ทั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศในปจจุบันสังกัดอยูกับสาขาวิชาการ
จัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท ซึ่งจัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการงาน
นิทรรศการและงานอีเวนท และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ แตเนื่องจากปริมาณนักศึกษา
ของทั้งสองหลักสูตรไดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งลักษณะงานทางวิชาการของทั้ง 2 หลักสูตร การพัฒนาระดับ
บัณฑิตศึกษา การพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการมีลักษณะที่แตกตางกัน มีกลุมเปาหมายในกลุมแรงงานที่
แตกตางกันมาก ประกอบกับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศรุนแรกจะสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2566 จึงเห็นสมควรแยกออกมาเปนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินการตามภารกิจและประโยชนตอนักศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวาง
ประเทศของคณะวิทยาการจัดการ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพและคณะโบราณคดีขอยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ดังนี ้

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามขอตกลงความรวมมือกับ Graduate School 
of Fine Arts of Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรจน
สําเร็จการศกึษา ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 1 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1) คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก  500 บาท 
หรือการคดัเลือกเขาศึกษา 

2) คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  1,000 บาท 
3) คาประกันของเสียหาย  1,000 บาท 
4) คาธรรมเนียมในการดําเนินการ ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท 

สําหรับนักศึกษาตางประเทศ 
5) คาธรรมเนียมบริการลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ 50 บาท 
6) คาบํารุงหองสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
7) คาบริการสุขภาพ ภาคการศกึษาละ 100 บาท 
8) คาบํารุงคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาละ 500 บาท 
9) คาบริการระบบตรวจสอบ  500 บาท 

การคดัลอกวิทยานิพนธ 
10) คาบํารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท 
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11) คาลงทะเบียนเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ  100,000 บาท 
2. คณะโบราณคดีขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาทุนในโครงการ

พระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาดานการศึกษา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา        
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 2 ราย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 
2) คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
3) คาบริการสุขภาพ ภาคการศกึษาละ 100 บาท 
4) คาบํารุงคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาละ 500 บาท 
5) คาธรรมเนียมในการดําเนินการ ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท 

สําหรับนักศึกษาตางประเทศ 
6) คาลงทะเบียนเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ 27,550 บาท 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 
จํานวน 3 ราย ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 ตามทีค่ณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพและคณะโบราณคดเีสนอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 
3 ราย ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตามที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ   
ภาพพิมพและคณะโบราณคดีเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียม
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
  
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 (ราง) จดหมายความรวมมือ (LOC) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศ

ไทย กับ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนและความรวมมือดานการศึกษา การวิจัย และบริการสังคม ตลอดจนเพ่ือสงเสริมและกระชับ
ความสัมพันธระหวางกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผูลงนามของ UTM คือ Vice-Chancellor ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป     
นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอ
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้       
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1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล   
3. ประวัติของ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
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) จดหมายความรวมมือ (LOC) ระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย แลวให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universitas 
Negeri Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Universitas 

Negeri Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสัมพันธและจัดกิจกรรมทาง
วิชาการที่หลากหลายยิ่งขึ้นตอไป ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้ง
สองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยคณะอักษรศาสตรได
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้       

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล   
3. ประวัติของ Universitas Negeri Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Universitas Negeri Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 

ทั้งนี้ ขอใหเจาหนาท่ีของคณะวิชาเพ่ิมเติมขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
และกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเขาสูฐานขอมูลบนระบบ SharePoint ใหเปนปจจุบัน ซึ่ง
คณะวิชาที่ประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัยเคย
จัดทําความรวมมือแลว สามารถเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูลบนระบบ SharePoint ของมหาวิทยาลัยได  

 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ

ทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบ
ออนไซต (ใหม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 

18 มกราคม 2565 ไดใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562     
(ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 นั้น 

เนื่องจากสถานที่ดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษในวันดังกลาว ณ    
สนามสอบของมหาวิทยาลัยท้ัง 3 วิทยาเขต และบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานไมพรอมสําหรับการจัดการทดสอบ 
อีกทั้งเพื่อติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมใหมีแนวโนม
การแพรระบาดของเชื้อรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562     
(ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต โดยกําหนดวันจัดทดสอบใหม ดังนี ้

 

 กําหนดวันจัดทดสอบ STEP (เดิม) กําหนดวันจัดทดสอบ STEP (ใหม) 
วันเสารที่ 26 กุมภาพันธ 2565 
-  วังทาพระ - สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
-  พระราชวังสนามจันทร 
-  เพชรบุรี 

วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2565 
-  วังทาพระ - สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
-  พระราชวังสนามจันทร 
-  เพชรบุรี 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัด   
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต (ใหม) ตามที่ศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ 
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ทั้งนี้ ขอใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสานงาน
กับรองอธิการบดีที่ดูแลในแตละพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) กอนถึงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรก

เขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2564 (ชั้น     
ปท่ี 1) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลนและออนไซต 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ตั้งแตระดับ 
B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยยังไมคลี่คลาย ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปนแบบผสมทั้งในรูปแบบ
ออนไลนและการเรียนการสอนในที่ตั้ง ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 (ชั้นปท่ี 1) ดวยแบบทดสอบ STEP ใน
รูปแบบออนไลนและออนไซต โดยกําหนดวันจัดทดสอบ ดังนี ้

 

รูปแบบการจัดทดสอบ STEP กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต 
รูปแบบออนไลน 
ผานโปรแกรม Dugga 

วันเสารที่ 23 เมษายน 2565 
วันอาทิตยท่ี 24 เมษายน 2565 
วันเสารที่ 30 เมษายน 2565 
วันอาทิตยท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

- พระราชวังสนามจันทร 

รูปแบบออนไซต  
ณ มหาวิทยาลัย 3 วิทยาเขต 

วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2565 
วันอาทิตยท่ี 22 พฤษภาคม 2565 

- วังทาพระ - สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
- พระราชวังสนามจันทร 
- เพชรบุรี 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2564 (ชั้นปที่ 1) 
ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลนและออนไซต ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   แนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหลด
คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ในอัตรารอยละ 10 ใหกับนักศึกษาทุกระดับ
ปริญญา นั้น  

ในการนี ้รองอธิการบดีฝายบริหารไดขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและผูชวยอธิการบดีฝาย
วิชาการพิจารณาแนวทางและความเปนไปไดในการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ป
การศกึษา 2564 และภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.2   ผลงานวิจัย เรื่อง “องคประกอบและกรรมวิธีการผลิตสารละลายพนจมูก

สําหรับการรักษาและปองกันโรคโควิด-19” 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย ศาสตราจารย ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และทีมผูรวมวิจัยไดจัดทําผลงานวิจัย เรื่อง “องคประกอบและ
กรรมวิธีการผลิตสารละลายพนจมูกสําหรับการรักษาและปองกันโรคโควิด-19” ซึ่งไดมีการยื่นจดทะเบียน      
อนุสิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางปญญาเรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บริษัท ไฮไบโอไซ จํากัด และองคการ  
เภสัชกรรม เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรยพนจมูกที่ มี Human Anti-SARS-CoV-2 Antibody เปน
สวนประกอบ เพื่อผลิตและจัดจําหนายตอไป ทั้งนี้ เอกสารประกอบผลิตภัณฑจะมีชื่อของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร เพ่ือใหผูบริโภคทราบวาเปนผลงานของมหาวิทยาลัย  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  5.3   กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ 
AUN-QA at Programme Level Version 4.0 ( In-House Training) 
(ทปอ.) 

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมหลักสูตร
พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA at Programme Level Version 4.0 
(In-House Training) ซึ่งเปนหลักสูตรของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ประจําปการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 
2565 ผานระบบ Zoom Meeting วิทยากรโดยรองศาสตราจารย ดร.กัญคดา อนุวงศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA Version 4.0 ใหมีความรู ความสามารถ 
และมีทักษะในการทําหนาท่ีเปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ AUN-QA ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 81 คน  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
เลิกประชุมเวลา 11.05 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
  ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


