
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 5/2565 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

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

ผูมาประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
8. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
9. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
6. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
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9. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
10. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

13. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
14. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
15. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
4. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
5. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
6. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
7. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ  

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
3. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
4. รศ.ดร.พรทรัพย พรสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมการจัดการความรูองคกร 
5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
7. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
8. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
9. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

10. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
11. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
12. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
13. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

14. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
16. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง 
17. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
18. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 4/2565 เมื่อวันองัคารที่ 22 กุมภาพันธ 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 4/2565 เมื่อวันองัคารที่ 22 กุมภาพันธ 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดจัดทดสอบวัด

สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาใน    
ปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต เม่ือวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2565     
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เปนไปดวยความเรียบรอย  

ทั้งนี้ มีนักศึกษาขาดสอบในวันดังกลาวเปนจํานวนมาก จึงขอใหคณบดีกํากับติดตาม
นักศึกษาเขารับการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษกําหนด เพื่อใหผานเกณฑมาตรฐานกอนสําเร็จการศกึษา  

2. ขอความรวมมือคณบดีเผยแพรประชาสัมพันธการตอบแบบประเมินความผูกพันของ
นักศึกษาและศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน 
Facebook Fanpage และเว็บไซตของคณะวิชาเพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้       
มีนักศึกษาและศิษยเกาตอบแบบประเมินแลว จํานวน 884 คน ขอมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําเดือน 

ตุลาคม 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 23.95 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 23.32 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ 
บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด            
ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําขอมูลงบทดลองสําหรับ
หนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทาง
การเงิน พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 24.73 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหัก
ลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 23.65 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ 
บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด           
ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําขอมูลงบทดลองสําหรับ
หนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําเดือน 

ธันวาคม 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 28.13 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 27.14 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 
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ทั้งนี ้การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ 
บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด            
ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําขอมูลงบทดลองสําหรับ
หนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน รายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) ซึ่งไดนํางบการเงินของหนวยงานภายใตการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งปรับปรุงรายการ
ทางบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขอเสนอแนะผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดย
การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 15.94 เทา และอัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 15.38 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ  

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงนินี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ 
บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด             
ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําขอมูลงบทดลองสําหรับ
หนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 



 

 

7

ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานในสวนของงานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับดูแล
ของอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ 2565) 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการปฏิบัติงานในสวนของ
งานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ 2565) ดังนี ้

1. งานความรวมมือ งานตอนรับและพิธีการ 
1.1 การจัดทําและตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับสถาบันตางประเทศ จํานวน 9 สถาบัน 11 ฉบับ จําแนกเปน 
- ขอตกลงใหม จํานวน 6 ฉบับ  
- ขอตกลงเพ่ิมเติม จํานวน 1 ฉบับ 
- การตออายุขอตกลง จํานวน 3 ฉบับ 
- การแกไขรายละเอียดในขอตกลง จํานวน 1 ฉบับ 

1.2 การจัดทําขอตกลงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับสถาบันตางประเทศ ภายใตโครงการ Erasmus+ ของสหภาพยุโรป จํานวน 2 สถาบัน 

- การแลกเปลี่ยนบุคลากรจากสถาบันตางประเทศ จํานวน 3 ราย 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 ราย 

1.3 ใหบริการตรวจสอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 3 คณะวิชา      
4 ฉบับ  

1.4 ตอนรับคณะทํางานโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาฯ  
ในโอกาสเขาตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน และตอนรับ Prof.Vasco Fitas da Cruz, University of 
Evora สาธารณรัฐโปรตุ เกส ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือมาทํากิจกรรมที ่
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

1.5 งานสงเสริม  และขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
รวมถึงองคกรเอกชน หนวยงานชั้นนําตางประเทศท่ัวโลก จํานวน 13 งาน 

1.6  งานวิเทศสัมพันธรวมกับสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบนระบบ 
SharePoint มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตหั วขอการนํ าขอมูลความรวมมือกับสถาบัน อุดมศึกษา  
ทั้งในประเทศตางประเทศ และหนวยงานตางๆ รวมถึงขอมูลกิจกรรมขอมูลนักศึกษา (แลกเปลี่ยน) ที่เดินทาง
ไปทํากิจกรรมกับสถาบันตางประเทศเขาระบบ SharePoint มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.7 การสํารวจขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่ยังมีผลบังคับ
ใชและสํารวจขอมูลการจัดกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน 
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1.8 ใหบริการขอมูลและขั้นตอนการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันตางประเทศ จํานวน 5 คณะวิชา  

1.9 ประสานงานการชําระคาธรรมเนียมสมาชิกรายปของ The Association of 
Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) 

2. งานทุนและสารสนเทศ 
2.1 ดําเนินงานโครงการทุนพระราชทานภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือ 

แกราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

- งานวิเทศสัมพันธรวมกับกองกิจการนักศึกษานํานักศึกษาทุนพระราชทานในสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561 – 2564 เขาเฝาทูลละอองพระบาทสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 

- งานวิเทศสัมพันธรวมกับกองกิจการนักศึกษานํานักศึกษาทุนพระราชทานเขารับ
การตรวจเยี่ยมจากสํานักงานโครงการฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 

2.2 ประสานงานดานทุนการศึกษา ทุนวิจัย และทุนประเภทตางๆ โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา บุคลากร และความสัมพันธหรือความรวมมือระหวางประเทศ/ระหวางสถาบัน จํานวน 8 ทุน/
โครงการ ดังนี้  

- ทุนรัฐบาลไทย ภายใตโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภูมินทพนมเปญ คณะโบราณคดีพิจารณาเห็นชอบใหผูรับทุน จํานวน 1 ราย เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก  
ในปการศกึษา 2565 

- ทุนรัฐบาลไทย ภายใตโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย 
พระตะบอง คณะอักษรศาสตรพิจารณาเห็นชอบใหผูรับทุน จํานวน 2 ราย เขาศึกษาในระดับปริญญาโท  
ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 

- ทุนรัฐบาลไทยของชาวตางชาติ หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)  
ในหลักสูตร Master of Science in Bioscience for Sustainable Agriculture กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 90,100 บาท คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา
เห็นชอบใหผูรับทุน จํานวน 6 ราย ระยะเวลาการเขาศึกษาตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 
2567 โดยในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ใหศึกษาผานระบบออนไลน ณ ภูมิลําเนาไปกอน จนกวา
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยรวมภายใตความรวมมือดานอุดมศึกษาและการวิจัย
ระหวางไทย-ฝรั่งเศส คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ 
จํานวน 3 ราย ประกอบดวย อาจารย 2 ราย และนักศึกษาปริญญาโท 1 ราย 

- ทุนวิจัยจาก National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร ภายใต
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  Asian Patient Perspectives Regarding Oncology Awareness, Care and Health 
“APPROACH” อาจารยคณะเภสัชศาสตรไดรับจัดสรรทุน จํานวน 1 ราย เปนเงินจํานวน 4,820 US$ 

- ทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการคาอเมริกันในประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 
2565 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรทุน จํานวน 1 ราย เปนเงินจํานวน 25,000 บาท/ป 

- โครงการความรวมมือทางวิชาการระดับประเทศ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
ในฐานะผูประสานงานกลางระหวางไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ คณะวิทยาศาสตรเสนอ 
1 โครงการ ในหัวขอ “Developing National Capability for Impact Assessment of Plastic Pollution 
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on Marine & Coastal Ecosystem and Human Health through the Application of Nuclear and 
Isotopic Techniques” 

- ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2564 จากผูมีอุปการคณุ ทุนละ 10,000 บาท จํานวน 5 ทุน  

2.3 เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย และทุนประเภทตางๆ 
รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 42 ทุน 

2.4 จัดทํา รวบรวม และปรับปรุงขอมูลดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เก่ียวของ
กับงานวิเทศสัมพันธ 

- ขอมูลผูประสานงานเครือขาย ASEA-UNINET ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ขอมูลนักศึกษาตางชาติและขอมูลหลักสูตรนานาชาติ เพื่อนําไปเผยแพรลงใน

หนังสือ “Study in Thailand 2022” และใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน
การศกึษาระหวางประเทศ 

3. งานบริหารทั่วไปและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3.1 จัดทําหนังสือราชการ บันทึกขอความ e-Mail ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พรอมนําสง

ใหแกคณะวิชา หนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก สถาบันตางประเทศ หนวยงานตางประเทศท่ีเก่ียวของ 
- ประสานโตตอบภาษาอังกฤษ ทาง e-Mail จํานวน 4 เรื่อง 

3.2 ใหบริการงานแปลเอกสารตางๆ จํานวน 6 เรื่อง จดหมายเชิญ จํานวน 3 ฉบับ 
เอกสารรับรองภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ 

3.3 ลงรับหนังสือทั้งจากหนวยงานภายนอกและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 166 เรื่อง สรุปประเด็นสําคัญเสนอผูบริหาร เวียนเอกสารไปยังคณะวิชาและหนวยงาน จํานวน 630 
ฉบับ และออกเลขที่ในบันทึกขอความเพ่ือนําสงเอกสารไปยังคณะวิชา/หนวยงานตางๆ จํานวน 183 ฉบับ 

3.4 การดําเนินงานดานงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดของงาน 
วิเทศสัมพันธ 

- การดําเนินงานดานงบประมาณเงินรายไดของงานวิเทศสัมพันธ  
- การดําเนินงานดานพัสดุ 
- การเบิกจายงบประมาณเงินรายไดของงานวิเทศสัมพันธ  

3.5 ประสานงานดานวิเทศสัมพันธและงานบริหารทั่วไปของงานวิเทศสัมพันธ  
3.6 ประชุมบุคลากร ประชุมสัมมนา อบรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากร จํานวน    

3 ครั้ง 
3.7 จัดทําและรวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานตางๆ  

ดานวิเทศสัมพันธ จํานวน 8 เรื่อง ดังนี ้
- รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศลิปากร ในประเด็นที่เก่ียวของ  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบด ี
- รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
- รายงานประเด็นสําคัญเรงดวน 10 เรื่อง เพ่ือใชในการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- รายงานการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

สถาบันตางประเทศ  
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- จัดทําโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีสอดคลองภายใตกลยุทธและมาตรการ
ของแผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี  

- รายงานการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเสนอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก  

- รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธหมวด 7 ในสวนของงานวิเทศสัมพันธ 
3.8 ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

- งานสนับสนุนการดําเนินงานโครงการภายใตสํานักงานจัดการทรัพยสิน จํานวน 7 
โครงการ 

- งาน 100 ป ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 
3.9 งานเลขานุการ 

ทั้งนี้ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดแจงเพิ่มเติมในที่ประชุมวา คณะ
ไดมีการจัดทําขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ภายใตโครงการ Erasmus+ โดยจะสงขอมูลไปยังงานวิเทศสัมพันธตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาท่ีมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและ
กิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพ่ิมเติมขอมูลเขาสูฐานขอมูลบนระบบ SharePoint ใหเปน
ปจจุบัน เพ่ือใหคณะวิชาสามารถนําขอมูลไปใชจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx พรอมทั้งสงขอมูลไปยังงานวิเทศสัมพันธเพ่ือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดกําหนด
นโยบายใหมีการทบทวน ปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งจะตองสอดรับกับบริบทที่ปรับเปลี่ยนไปในปจจุบัน เพ่ือใหการนําไปปฏิบัติ
รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2564 เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2565 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 

ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ขอบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาเห็นสมควรใหผูเก่ียวของฝาย
ตางๆ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ท่ี
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง อธิการบดี ทีมผูบริหาร คณะวิชา/สวนงาน ใหความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ือประกอบ
ในการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการ ดังนี ้
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1. ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานตางๆ และแนวทางการแกไข ปรับปรุงและพัฒนา 
2. ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และแนวทาง

การแกไข ปรับปรุงและพัฒนา 
3. ขอบั งคับและระเบียบใหมที่ พึงมี  เพื่อการปฏิบัติ งาน การขับเคลื่อนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย คณะวิชา/สวนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรวบรวมพรอมทั้งประมวลผลความคิดเห็น ขอเสนอแนะดังกลาว เพ่ือ

ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยตอไป   
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหกรอกขอมูล ความคิดเห็นขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา 
ตามแบบฟอรมการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แลวสงเปนไฟล Word ไปยังอีเมล council.su@gmail.com หรือจัดสงเปนเอกสารไปยังสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 แบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญา.............ตรี/

โท/เอก) เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา 
(หลักสูตรระดับปริญญา.............ตรี/โท/เอก) เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดีแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใช
แบบฟอรมดังกลาวในการเสนอคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตอไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา คณะวิชาอาจพิจารณาเพิ่มเติมขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
หลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่  2.9 โครงการ “The Young Entrepreneur Mastery 2022” 
     

สรุปเรื่อง 
ดวยกองบริหารงานวิชาการรวมกับธนคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กําหนดจัดโครงการ 

“The Young Entrepreneur Mastery 2022” ระหวางเดือนมีนาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ 2566 จํานวน 
12 หลักสูตร เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งผู
เขาอบรมสามารถนําความรูไปใชตอยอดในดานการลงทุนและธุรกิจของตนเองตอไปได ดังนี ้

ชื่อหลักสูตร วิทยากร ระยะเวลา 
1. หมวด Innovative Investment 
เก็บเงินใหอยูหมัด ลงทุนยังไงใหถูกจุด ในยุค 
Digital 

คุณราชันย ตนัติจนิดา CFP® 
คุณสุวิมล ยิ่งเจริญรุงโรจน  
AFPTTM  
K WEALTH GURU 
ธนาคารกสิกรไทย 

24 มีนาคม 2565 

ใหเงินทํางานผานกองทุนรวม (Mutual Fund) 
 

คุณกิตติคุณ  ธนรัตนพัฒนกิจ  
ผูบริหารฝาย  
ฝายกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน  
บลจ. กสิกรไทย 

เมษายน 2565 

โลกการลงทุนใน Cryptocurrency 
 

คุณศุภกฤษฎ บุญสาตร  
ผูกอตั้ง Bitcast  
นายกสมาคมสินทรัพยดิจิทลัไทย 

พฤษภาคม 2565 

Unlock Metaverse and Blockchain 
Opportunity 

คุณอัครเดช เดี่ยวพานิช  
เจาของเพจ Coinman และ 
Merkle Capital CEO 

มิถุนายน 2565 

2. หมวด Business & Marketing Technics 
เทคนิคการวางแผนภาษ ี คุณจรัญญา แสงสุขดี   

กรรมการผูจัดการ  
บจก. แท็กซ สเปเชียลลสิท 

กรกฎาคม 2565 

Cost Management & Data Analytic คุณกฤตกร วงษศุทธิภากร   
ผูกอตั้งและกรรมการผูจัดการ  
บจก. สมารทคอสท 

สิงหาคม 2565 

กลยุทธการสรางแบรนด ใหยืนหนึ่งบนโลก
ออนไลน 

คุณธิติพล เทียมจันทร   
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลนและ
ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดดิจิทัล 

กันยายน 2565 

Creative Content สรางคอนเทนทเพ่ิม
ยอดขายและไดใจลูกคา 

คุณพนิดา ชูกุล   
เจาของเพจมาดามฟนนี ่

ตุลาคม 2565 

3. หมวด Expert Sharing 
พัฒนาธุรกิจ Startup ดวย Innovation คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ   

ผูกอตั้ง Ookbee และ 
ผูบริหารกองทุน 500 TukTuks 

พฤศจิกายน 2565 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและธนาคารกสิกรไทยจะมอบใบประกาศนียบัตรใหกับผูเขารวมโครงการที่

ลงทะเบียนเขารวมอบรมและตอบแบบประเมินหลังอบรมหมวดละ 2 สูตร หรือมากกวา และสามารถดู
รายละเอียดไดที่ https://facebook.com/SU4Life.Silpakorn 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอเชิญผูท่ีสนใจลงทะเบียนเขารวมโครงการโดยไมเสียคาใชจาย  
 
ระเบียบวาระที่  2.10 รายงานสรุปจํานวนรายวิชาที่แกไขผลการศึกษา และสัญลักษณ X ภาค

การศึกษาตน ปการศึกษา 2564 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิชาไดเสนอขอแกไขระดับผลการศึกษา และสัญลักษณ X ประจําภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา 2564 และไดรับอนุมัติการขอแกไขระดับผลการศึกษาแลว นั้น 
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานสรุปจํานวนรายวิชาที่

แกไขผลการศึกษา และสัญลักษณ X ภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

คณะ/สวนงาน 
จํานวนรายวชิาที่

เปดสอน 

อนุมัติการขอแกไขระดับผลการศกึษา  
ณ วันท่ี 17 ก.พ. 65 

แกไข
สัญลักษณ 

(จํานวนวชิา) 

รอยละ แกไขผล
การศึกษา 

(จํานวนวชิา) 

รอยละ 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

414 - - 3 0.72 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 65 - - 4 6.15 
คณะโบราณคด ี 271 13 4.80 5 1.85 
คณะมณัฑนศลิป 206 - - 5 2.43 
คณะอักษรศาสตร 469 - - 6 1.28 
คณะศึกษาศาสตร 451 - - 5 1.11 
คณะวิทยาศาสตร 560 1 0.18 5 0.89 

ชื่อหลักสูตร วิทยากร ระยะเวลา 
ยิง Ads แมน บน Facebook คุณธัญญนิธิ อภิชัยโชติรตัน  

Co-Founder  
บริษัท สมอลเวิลดฟอรคิดส จํากัด 

ธันวาคม 2565 

เทคนิคเรียกความสนใจดวย Tik Tok เพื่อเพ่ิม
ยอดขาย 

คุณฐิติพันธ จินาจันทร   
เจาของเพจ Digitalnook 

มกราคม 2566 

แบรนดดัง ปงเพราะภาพ คุณเกียรติชัย หงสวิเศษ  
ชางภาพโฆษณาอาชีพและเจาของ
โรงเรียนสอนถายภาพ Snappix 

กุมภาพันธ 2566 
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คณะ/สวนงาน 
จํานวนรายวชิาที่

เปดสอน 

อนุมัติการขอแกไขระดับผลการศกึษา  
ณ วันท่ี 17 ก.พ. 65 

แกไข
สัญลักษณ 

(จํานวนวชิา) 

รอยละ แกไขผล
การศึกษา 

(จํานวนวชิา) 

รอยละ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

626 - - 7 1.12 

คณะดุริยางคศาสตร 298 3 1.01 - - 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 152 - - 4 2.63 
คณะวิทยาการจัดการ 398 - - 7 1.76 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 248 - - 4 1.61 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ดังนี ้
1. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1101-505 สังกัดงานบริการ

วิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร 
2. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002 สังกัดงานบริหาร

และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร 
  คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขที่  S-1-1101-505 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)          
เปนตําแหนงเลขที่ S-2-1101-004 สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานกังานคณบดี คณะอักษรศาสตร 
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2. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวญาณิศา แกวสอดสีกรสิร ิ
วุฒินิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี 
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) 

3. ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพิมพรภัทร เดชะรัตน 
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 2 จาก
ประกาศคณะอักษรศาสตร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณบดี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565) ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) 

4. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้  
 1. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา คณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนางานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร  กรรมการ 
 3. หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร กรรมการ 
 4. นางสาวประภาพร ถึกกวย     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
  1. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขที่ S-1-1101-505 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)          
เปนตําแหนงเลขท่ี S-2-1101-004 สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลย ีสํานักงานคณบด ีคณะอักษรศาสตร 
  2. อนุมัติใหจางบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
2565 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ         
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป     
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน            
ที่ย่ืนเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ระดับชํานาญงานและชํานาญการ 
ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่  4 
มกราคม 2565 มีมติใหมหาวิทยาลัยเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน            
ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)       
โดยกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พ.ศ. 2562  และประสงคจะยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ 
ใหยื่นเรื่องไดที่คณะ/สวนงานตนสังกัด ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการ
เขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  ประกอบ
กับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพื่อเปดใหมีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน 
และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  กําหนดใหคณะวิชา/สวนงานเสนอเรื่องการยื่นเสนอขอกําหนด
ระดับตําแหนงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความ
เห็นชอบในเบื้องตน ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 นั้น 
 ตามขอ 24 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562  กําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการ
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนที่ผานการดําเนินการของคณะวิชา/สวนงานมาเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาในเบ้ืองตนและเสนอไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น (ก.พ.ต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป นั้น 
 ในการนี้ มีคณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นเสนอขอกําหนดระดับ
ตําแหนงใหสูงข้ึน จํานวน 55 ราย ดังนี ้
  1. ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน 1 ราย ไดแก 
   1.1 กองกลาง 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน 1 ราย 
  2. ระดับชํานาญการ  จํานวน 54 ราย ไดแก 
   2.1 กองคลัง จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
    (1) นักการเงนิ    จํานวน  3 ราย 
    (2) นักพัสดุ    จํานวน  1 ราย 
   2.2 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
    (1) นายชาง    จํานวน  1 ราย 

(2)  นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
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   2.3 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จํานวน 1 ราย ดังนี ้
(1)  นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 

   2.4 กองบริหารงานวิชาการ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
(1)  นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  2 ราย 

   2.5 กองประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
(1)  นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 

   2.6 กองแผนงาน จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
(1)  นักคอมพิวเตอร   จํานวน  1 ราย 

   2.7 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
(1)  นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 

   2.8 สํานักงานบริการวิชาการ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
    (1) นักการเงนิ    จํานวน  1 ราย 

(2)  นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
   2.9 บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี ้

(1)  นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  2 ราย 
   2.10 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี ้

(1)  นักคอมพิวเตอร   จํานวน  1 ราย 
   2.11  คณะโบราณคดี จํานวน 2 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
    (2) นักวิจัย    จํานวน  1 ราย 
   2.12  คณะมัณฑนศลิป จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  3 ราย 
   2.13  คณะอักษรศาสตร จํานวน 3 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  2 ราย 
    (2)   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  1 ราย 
   2.14  คณะศึกษาศาสตร จํานวน 5 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  5 ราย 
   2.15 คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 5 ราย ดังนี้  
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
    (2) นักวิทยาศาสตร   จํานวน  4 ราย 
   2.16  คณะเภสัชศาสตร จํานวน 6 ราย ดังนี ้
    (1)  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  1 ราย 
    (2) นักวิชาการอุดมศึกษา   จํานวน  1 ราย 
    (3) นักวิทยาศาสตร   จํานวน  4 ราย 
   2.17  คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
   2.18 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  2 ราย 
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   2.19 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
   2.20 สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
    (1) นักคอมพิวเตอร   จํานวน  1 ราย 
   2.21 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จํานวน 8 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
    (2) นักคอมพิวเตอร   จํานวน  5 ราย 
    (3) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  2 ราย 
  โดยกองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพในเบื้องตนแลว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา           
สายสนับสนุน ที่ยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญงานและชํานาญการ ป พ.ศ. 2565             
(ครั้งท่ี 1) จํานวน 54 ราย โดยใหเสนอ ก.พ.ต. พิจารณาดําเนินการเพื่อประเมินฯ ตอไป ในสวนการประเมินผูที่ยื่น
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน จํานวน 1 ราย ไดแก นางสาวสายฝน รัตนยัง 
ตําแหนงหัวหนางานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ดังนี้ 
 1. รองอธิการบดีฝายบริหาร              ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
 3. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    กรรมการ 
 4. หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย   เลขานุการ 
 5. นางสาวสุนทรี  รุงเรือง                ผูชวยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาํแหนงและเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา  
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 3 กรอบ ดังนี้  
 1. ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-507 ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  
 2. ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-002 ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
 3. ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-008 ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาการจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย 
และสําเร็จลุลวงตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตรและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ
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ตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงนิรายไดสมทบ) จํานวน 3 กรอบ ดังนี้  
 1. เปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนง จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่              
S-1-1801-507 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-011 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
 2. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-002 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 
 3. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-008 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี          
คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
            1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนง จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่  S-1-1801-507 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-011 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
คณบด ีคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-002 สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 3. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-008 สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงาน
คณบด ีคณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การแตงตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป 

ประเภทคณบด ี
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  1579/2561 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2561 สั่งแตงตั้ง            
อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป            
ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เปนตนมา นั้น 

เนื่องจาก อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท จะครบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการ         
หอศิลป ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ซึ ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาหัวหนาสวนงาน               
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 4 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ทั้งนี้ 
ตามขอบังคบัฯ ขอ 6 กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานประกอบดวย  
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ 
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  (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ 
   หรือประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หนึ่งคน   
  (4) อธิการบดี  เปนกรรมการ 
  (5) คณบดี หนึ่งคน  เปนกรรมการ 
ใหผู อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 
 และตามขอบังคับฯ ขอ 7 วรรคสาม กําหนดใหการไดมาซึ่ งกรรมการตามขอ 6 (5)            
ใหอธิการบดีดําเนินการใหบุคคลดังกลาวเลือกกันเองหนึ่งคนเปนกรรมการ โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ          
กอนการแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ 4 ไมนอยกวาสิบหาวัน 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    อธิการบดีดําเนินการใหคณบดีเลือกกันเอง ผลปรากฏวา คณบดีคณะมัณฑนศิลป เปนผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป ประเภทคณบด ี
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2564 
  (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2564 เม่ือวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ      
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น 

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ  โครงการพิ เศษ (ฉบับที่  ..) พ .ศ. .... ดังกลาวอีกครั้ ง พบวา มีการกําหนดสาขาวิชาของ             
คณะมัณฑนศิลปตกหลนไป และประสงคขอแกไขเพ่ิมเติมความในขอ 4.2.3.2.1 จาก “(4.2.3.2.1) สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ...” เปน “(4.2.3.2.1) สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ...” ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุม
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พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน       
ปการศึกษา 2565 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร           
ปการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชา
การจัดการตราสินคาหรูหรา สาขาวิชาการจัดการลักซชัวรี่แบรนด และ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา สาขาวิชาการจัดการ   
ลักซชัวรี่แบรนด และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา สาขาวิชาการจัดการลักซชัวรี่แบรนด และหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 วิทยาลัยนานาชาติขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามขอตกลงความรวมมือกับ University for Applied Arts Vienna 
สาธารณรัฐออสเตรีย ภาคการศึกษาปลาย ปการศกึษา 2564 จํานวน 7 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  1,000 บาท 
2. คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท 
3. คาบํารุงคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาละ 500 บาท 
4. คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
5. คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ  300 บาท 
6. คาประกันของเสียหาย  1,000 บาท 
7. คาธรรมเนียมบริการลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ  50 บาท 
8. คาลงทะเบียนเหมาจาย ภาคการศกึษาละ 90,000 บาท 
9. คาบริการระบบตรวจสอบ  500 บาท 

การคดัลอกวิทยานิพนธ 
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

และคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 
จํานวน 7 ราย ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามทีว่ิทยาลัยนานาชาติเสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา และ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 7 
ราย ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียม
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
  
  



 

 

23

ระเบียบวาระที่  4.5.2 การลดคาบํารุงการศึกษาและการยกเวนคาปรับการชําระเงินคาบํารุง
การศึกษาชากวากําหนดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่  1        
ปการศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผล
กระทบตอสุขภาพ สภาวะจิตใจ สภาพเศรษฐกิจ และการจัดการศึกษาเปนวงกวาง นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคเสนอที่ประชุมพิจารณาการลดคาบํารุงการศึกษาและการ
ยกเวนคาปรับการชําระเงินคาบํารุงการศึกษาชากวากําหนดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 ดังนี ้

1. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 
1.1 การลดคาบํารุงการศกึษาในอัตรารอยละ 8 ดังนี ้ 

 

ระดับชั้น 
คาบํารุงการศึกษา 

(บาท) 
สวนลดคาบํารุงการศึกษา 

รอยละ 8 (บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

มัธยมศึกษาตอนตน 8,000 640 7,360 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 12,000 960 11,040 

 

1.2 การยกเวนคาปรับการชําระเงินคาบํารุงการศึกษาชากวากําหนด  
2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

2.1 การลดคาบํารุงการศกึษาในอัตรารอยละ 8 ดังนี ้
 

 

2.2 การยกเวนคาปรับการชําระเงินคาบํารุงการศึกษาชากวากําหนด 
2.3 การยกเวนการเรียกเก็บเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวัน จํานวน 5,000 บาท 

(หาพันบาทถวน) โดยจะกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน ในกรณีที่
นักเรียนสามารถกลับเขาเรียนใหหองเรียนไดตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

หลักสูตร 
 

คาบํารุงการศึกษา 
(บาท) 

สวนลดคาบํารุง
การศึกษา รอยละ 8 

(บาท) 

คงเหลือ 
 (บาท) 

1. หลักสูตรปกติ  12,000 960  11,040  
2. หลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

(English Program) ระดับปฐมวัย  
50,000  4,000 46,000  

3. หลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(English Program) ระดับประถมศึกษา 

55,000  4,400  50,600  
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการลดคาบํารุงการศึกษาและการยกเวนคาปรับ
การชําระเงินคาบํารุงการศึกษาชากวากําหนดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 รวมท้ังยกเวนการเรียกเก็บเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวันของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) ตามที่คณะศกึษาศาสตรเสนอ แลวให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กอนจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 (ราง) บันทึกความเขาใจทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Ho Chi Minh City University of Culture 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางป 2022-2027 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Ho Chi 

Minh City University of Culture สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความ
รวมมือทางวิชาการและมิตรภาพระหวางสถาบันทั้งสองแหง ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ คณบดี โดยลงนามในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดีซึ่งไดรับ
มอบอํานาจจากอธิการบดี ระดับของผูลงนามของ Ho Chi Minh City University of Culture คือ อธิการบด ี
ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 โดยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) บันทึกความเขาใจ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรอง

การแปล 
3. ประวัติของ Ho Chi Minh City University of Culture สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
4. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
5. กิจกรรม/แผนงานที่คาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจทางวิชาการระหวาง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Ho Chi Minh City University of Culture สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระหวางป 2022-2027 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Paris School 
of Technology & Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Paris School of 

Technology & Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนสรางความเปนนานาชาติของทั้งสองฝาย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของผูลงนามของ Paris School 
of Technology & Business คือ ผูอํานวยการและผูกอตั้ง ขอตกลงมีระยะเวลา 1 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2565 โดยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) บันทึกความเขาใจ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรอง

การแปล 
3. ประวัติของ Paris School of Technology & Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
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
ศิลปากร กับ  Paris School of Technology & Business สาธารณ รัฐฝรั่ ง เศส แล วให นํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 โครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิ เศษ หลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2565 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป  ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2564 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) วาระ

พิเศษ และการประชุมสัมมนาแนวทางการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการเฉพาะดาน  

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมสัมมนา   
แนวทางการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน (ดานสรางสรรคสุนทรียะ ศิลปะ) ในวันท่ี 9 
มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. และการประชุม ก.พ.ว. วาระพิเศษ ครั้งที่  2/2565 และการ
ประชุมสัมมนาแนวทางการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน (ดานรับใชทองถิ่นและสังคม    
ดานนวัตกรรม และดานการสอน) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom 
Meeting โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เฉพาะดานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2564  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอเชิญคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งผูสนใจเขารวมการประชุมในวันและ
เวลาดังกลาว 

        

เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


