
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) 
ครั้งที่ 5/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม อธ 1302 ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams  
............................................................   

ผู้เข้าประชุม 
 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานในที่ประชุม 
 2.   ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั้นจิรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 4.   นายณัฏฐวี  บุญเต็ม   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
      แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1.  อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์  ไชยพจน์พานิช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ  
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
 6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา  อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 8.   อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 9.   นางสาวมัณฑนา  ศรีเทพ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ  
      แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 10. นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
     แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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 11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ  
 12. อาจารย์ ดร. กฤษณะ  เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 13.  อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 14.  นางสาวน้้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 15.  นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 16.  นางสาวประภัสสร  ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 17.  นางสาววิลาวรรณ  พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 
ผู้ร่วมประชุม  
 1.  นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล นักวิชาการอุดมศึกษาช้านาญการ คณะอักษรศาสตร์ 
 2.  นางสายชล  เขียววิชัย นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
 3.  นางสาวจิราวรรณ  จานทอง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1.  อาจารย์ ดร. เนตรชนก ฤทธาคนี รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
    ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
 2.  อาจารย์ ดร. บริภัทร กิจจาบัญชา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.  นางภาวนา  ใจประสาท เลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ 
 4.  นายวัชรินทร์  แสงแก้ว นักวิชาการศึกษาช้านาญการ คณะศึกษาศาสตร์ 
 5.  นายภาวัต  จรลีรัตน ์ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 6.  นางสาวณัฐสิริ  เรืองรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 7.  นางนพกมล พิศาลไกรกิตติ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะดุริยางคศาสตร์ 
 8.  นางสาวชินาพัจน์  ศรีวิลัย นักวิชาการอุดมศึกษาช้านาญการ คณะโบราณคดี  
 9.  นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
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ผู้ลาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
      และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3.  นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 
 

เปิดประชุมเวลา  13.10  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 - 3 
  กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ้าปีการศึกษา 2564       
รอบ 1 – 3  
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญา
บัณฑิต (SU-TCAS) ประจ้าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3 ดังนี้ 
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  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 1. คุณสมบัติทั่วไป 
   1.1 ข้อย่อยที่ 1.2 “เป็นผู้ที่ก้าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่ก้าลังศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 .....” ให้ปรับแก้เป็น 
     “เป็นผู้ที่ก้าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ระดับอาชีวศึกษา)  หรือเป็น    
ผู้ที่ก้าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) หรือเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา         
ตอนปลายหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 .....” 
     และที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมคุณสมบัติของผู้สมัครส้าหรับนักศึกษาต่างประเทศ เพ่ือความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   1.2 ข้อย่อยที่ 1.7 “ต้องไม่เป็นผู้ที่ก้าลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้น
เสียก่อน” ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดออก 
  2. ข้อ 2. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตามประกาศของแต่ละรอบ ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
   “หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง 
และหากตรวจสอบพบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ หรือเป็นเอกสารที่เกิดจากการ       
ลอกเลียนผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น .....” 
   เป็น 
   “หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง 
และหากตรวจสอบพบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็น เอกสารเท็จ หรือเป็นเอกสารที่เกิดจากการ       
คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น .....” 
   ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรควรก้าหนดหลักเกณฑ์กลางที่ชัดเจนใน         
การตรวจสอบเอกสารว่าต้องไม่เกินจ้านวนร้อยละเท่าใดของเอกสารจึงถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานหรือแนวคิด 
  3. การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย ข้อ 2.2 ข้อย่อยท่ี 3) ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
   “บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แสดงฉบับจริง และส่งส้าเนาพร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง) จ้านวน 1 ฉบับ” 
   เป็น 
   “บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แสดงฉบับจริง)” 
  4. ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมช่องทางการติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์
ด้วย อาทิ เว็บเพจ Facebook ของคณะ/ภาควิชา เป็นต้น และให้ปรับแก้จาก 
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คณะวิชา Website เบอร์โทรศัพท์ 

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ www.finearts.su.ac.th/ 0-3427-1379 
สถาปตยกรรมศาสตร์ www.arch.su.ac.th 0-2221-5877 

โบราณคด ี www.archae.su.ac.th 0-2221-7777 

มัณฑนศิลป www.decorate.su.ac.th 0-2221-5874 
อักษรศาสตร์ www.arts.su.ac.th 0-3425-6709 

ศึกษาศาสตร์ www.educ.su.ac.th 0-3425-8813 

วิทยาศาสตร์ www.sc.su.ac.th 0-3424-5303 
เภสัชศาสตร์ www.pharm.su.ac.th 08-9918-5028 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม www.eng.su.ac.th 0-3410-9686 ต่อ 209031, 209032, 
209033, 209034 และ 209035 

ดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th 0-2001-9292, 0-2880-8660 

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร www.asat.su.ac.th 0-3259-4037-8, 
03289-9686 ต่อ 311010 

วิทยาการจัดการ www.ms.su.ac.th 0-3259-4028, 
0-3289-9686 ต่อ 312004 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.ict.su.ac.th 0-3259-4033, 
0-3289-9686 ต่อ 313002 (เพชรบุรี) 

  เป็น 

คณะวิชา Website เบอร์โทรศัพท์ 
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ www.finearts.su.ac.th/ 0-3427-1379 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.su.ac.th 0-2221-5877 
โบราณคด ี www.archae.su.ac.th 0-2221-7777, 08-0891-9240 

มัณฑนศิลป์ www.decorate.su.ac.th 0-2221-5874 (แจ้งแก้ไขภายหลัง) 

อักษรศาสตร์ www.arts.su.ac.th 0-3425-6709 
ศึกษาศาสตร์ www.educ.su.ac.th 0-3425-8813 

วิทยาศาสตร์ www.sc.su.ac.th 0-3424-5303, 0-3414-7003 

เภสัชศาสตร์ www.pharm.su.ac.th 08-9918-5028 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม www.eng.su.ac.th 0-3410-9686 ต่อ 209031, 209032, 

209033, 209034 และ 209035 
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คณะวิชา Website เบอร์โทรศัพท์ 

ดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th 0-2001-9292, 08-7926-9178 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร www.asat.su.ac.th 0-3259-4037-8, 

03289-9686 ต่อ 311010 

วิทยาการจัดการ www.ms.su.ac.th 0-3259-4028, 
0-3289-9686 ต่อ 312004 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.ict.su.ac.th 0-3259-4033, 
0-3289-9686 ต่อ 313002 (เพชรบุรี) 
09-1765-9890 (เมืองทองธานี) 

 
 
 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา             
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) 

  กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ้าปีการศึกษา 2564       
รอบ 1 – 3 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)  
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญา
บัณฑิต (SU-TCAS) ประจ้าปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) คือ ตารางช่องสาขาวิชาที่เปิด        
รับสมัคร รอบท่ี 1 ช่วงที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ขอตัดค้าว่า “(โครงการพิเศษ)” ออก 
  ทั้งนี้ กองบริหารงานวิชาการได้มีก้าหนดการประชุมครั้งต่อไป เรื่อง หารือแนวทางการปรับปรุง      
การด้าเนินงานในการรับสมัคร SU-TCAS 64 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
ณ ห้อง อธ 1302 ส้านักงานอธิการบดี ชั้น 3 พระราชวังสนามจันทร์ 
  ใ น ก า ร นี้  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ มี ก ล ไ ก ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
https://www.facebook.com/SUTCAS/ โดยใช้ข้อมูล เดิมของคณะวิชา ทั้ งนี้  ขอให้คณะวิชาช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ และหากมีข้อมูลให้ช่วยประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข้อมูลได้ท่ีกองบริหารงานวิชาการ 

https://www.facebook.com/SUTCAS/
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  อนึ่ง ที่ประชุมขอหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดล้าดับคะแนนของ SU-TCAS รอบ 3       
ว่ามีแนวทางในการด้าเนินการอย่างไร มหาวิทยาลัยด้าเนินการจัดล้าดับคะแนนเอง หรือ ทปอ. ด้าเนินการ
จัดล้าดับคะแนนให้  
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยเสนอไว้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
  1. เสนอให้ ทปอ. ด้าเนินการจัดล้าดับคะแนน  
  2. เสนอให้มหาวิทยาลัยด้าเนินการจัดล้าดับคะแนน 
  3. แบบใดก็ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมจะน้าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณาด้าเนินการต่อไป  
 
 

ปิดประชุม 15.50 น. 
               

 นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
 นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
 นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร  
 นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 นางสาวน้้าอ้อย  เดชจุ้ย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


