
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 17/2563 

วันอังคารท่ี 22 กันยายน 2563 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
6. อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
7. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
8. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
9. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

10. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
11. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
14. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสรฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
18. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
19. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
20. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
22. ผศ.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
23. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
24. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
25. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
26. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
28. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 
  ผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
3. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธ์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
3. อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
4. อ.ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสร้างสรรค์ 
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ที่ปรึกษา (หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีด้านการเงิน  

  การคลัง การตรวจสอบภายใน)  
8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   

10. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
13. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
4. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศกึษาทั่วไปและพัฒนา 

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
5. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 16/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 16/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์  

ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 
2. มหาวิทยาลัยได้กําหนดการประชุมรับฟังบทวิเคราะห์ของที่ปรึกษาด้านการบริหารและ             

กลยุทธ์ (Management) โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation) ใน
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และในรูปแบบการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมสําหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแผนการพัฒนาองค์กรในระดับหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นปัจจัย
นําเข้า (Input) ในการวางรูปแบบตาม Business Model สําหรับการดําเนินงานของท่ีปรึกษาในระยะต่อไป จึง
ขอเชิญผู้บริหารคณะวิชาและส่วนงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
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3. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่ได้
ดําเนินการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 ขอถอนเรื่องการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชํานาญการ 

ราย นายรุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีหอศิลป์ได้เสนอเรื่องการย่ืนขอกําหนดระดับตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ ของ นายรุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัด          
งานสนับสนุนงานบริหาร สํานักงานหอศิลป์  น้ัน 

 ในการน้ี หอศิลป์ขอถอนเรื่องการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ระดับ          
ชํานาญการ ราย นายรุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ ตามบันทึกหอศิลป์ ที่ อว 8623/0374 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ     ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 สรุปประเด็นการลงพื้นที่ เพื่อการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ          

ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของ
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่รับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม น้ัน 

ในการน้ี คณะกรรมาธิการได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบสรุปประเด็นการลงพ้ืนที่เพ่ือการรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของ
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการดําเนินการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.4 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2563 ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ราย นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬห์โรจน์ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือขอร้องทุกข์กรณี
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 998/2563 เรื่อง เลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 
เมษายน 2563 โดยให้เลิกจ้างผู้ร้องทุกข์ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่ละทิ้งหน้าที่เป็นต้นไป ตาม
ข้อ 57 (6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ประกอบกับข้อ 16 ของสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานประจํา สัญญาเลขที่ 
87/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2563 ได้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวแล้วเห็นว่า การใช้ดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในการสั่งยับย้ัง
การลาออกของผู้ร้องทุกข์ ไม่มีข้อเท็จจริงที่จะแสดงว่ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจโดยขัดต่อกฎหมาย
อย่างชัดแจ้ง กลั่นแกล้งผู้ร้องทุกข์ให้ได้รับความเสียหาย หรือใช้ดุลพินิจที่ไม่อยู่บนรากฐานของความ
สมเหตุสมผลที่วิญญูชนทั่วไปยอมรับได้ ส่วนคําสั่งเลิกจ้างผู้ร้องทุกข์น้ัน เน่ืองจากผู้ร้องทุกข์ละทิ้งหน้าที่เป็น
เวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงมีมติยกคําร้องทุกข์ในประเด็นน้ี และในส่วนความ
เสียหายของมหาวิทยาลัยน้ัน ยังไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องทุกข์มีเจตนาจงใจเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย จึงปราศจากข้อเท็จจริงอันเป็นรากฐานสนับสนุน จึงมีมติให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการแก้ไขคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 998/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เฉพาะส่วนที่ระบุว่าผู้ร้อง
ทุกข์มีเจตนาจงใจเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายให้ถูกต้องต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ     ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากรที่ตอบโจทย์ประเทศในยุคโลกพลิกผัน” (Curriculum direction and 
plan of Silpakorn University in response to Thailand proposition 
in Disruptive era) 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริหารงานวิชาการได้กําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและ
แผนหลักสตูรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตอบโจทย์ประเทศในยุคโลกพลกิผัน” (Curriculum direction and plan of 
Silpakorn University in response to Thailand proposition in Disruptive era) ในวันที่ 25 กันยายน 2563 
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ช้ัน 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และสามารถรับชมการบรรยายผ่านโปรแกรมซูม และ Live 
Streaming Broadcast โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรเดิม/จัดทำหลักสูตรใหม่ใน
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แผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ตอบโจทย์ในบริบทต่างๆ นําไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีช่ือเสียงด้านวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูงให้กับสังคม บูรณาการผลิต 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พ่ึงพิงของชุมชน และ
ท้องถิ่น และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นพลังพลเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอเชิญผู้บริหาร กรรมการสภาวิชาการ กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
คณบดี และรองคณบดีทุกคณะวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองแผนงานมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0310-538 สังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณ น้ัน 

กองแผนงานจึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จาก ตําแหน่งเลขที่  
S-1-0310-538 เป็น ตําแหน่งเลขที่ S-2-0310-055  

2. กองแผนงานได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี          
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองแผนงานจึงประสงค์         
ขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0310-055 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดสังกัดงานวิเคราะห์
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์ กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
4. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์ แก้วโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จาก ตําแหน่งเลขที่  
S-1-0310-538 เป็น ตําแหน่งเลขที่ S-2-0310-055  

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0310-055 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัด
งานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน                
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ A-2-1208-001 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ น้ัน   

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน             
วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกําลังศึกษาระดับ          
ปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                  
A-2-1208-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 925 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.ทรรศนีย์  โมรา กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ภัทรปภา  ทองแท่งใหญ ่ กรรมการ 
5. นางลลิตา  รุจจนเวท เลขานุการ 
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ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยน
เง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1208-001 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะ
ศึกษาศาสตร์ จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโทที่กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (อยู่ในขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ์) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1208-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว                 
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาววีรยา จยาวรรณ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-002 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี น้ัน   

คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-002 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี           
คณะดุริยางคศาสตร์ จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็นเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 

2. คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววีรยา จยาวรรณ        
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนและชนบท) จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาววีรยา จยาวรรณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัด         
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
4. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ กรรมการ 
5. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-002 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็นเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาววีรยา จยาวรรณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัด         
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน           
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 ขออนุมัติบรรจุ นายภูมิภักด์ิ จารุประกร นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี นายภูมิภักด์ิ จารุประกร นักเรียนทุนรัฐบาล สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Philosophy (Music) จาก School of Music-Cardiff University ประเทศสหราชอาณาจักร โดยประสงค์จะ
เข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายภูมิภักด์ิ จารุประกร นักเรียนทุนฯ ด้วย วุฒิ Doctor of 
Philosophy (Music) จาก School of Music-Cardiff University ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็น
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ กรรมการ 
  คณะดุริยางคศาสตร์ 
 4. อาจารย์อลิสา วัชรประภาพงศ์ กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศร ีวงศ์ธราดล กรรมการ 
 6. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ เลขานุการ 
 7. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทั้งน้ี กองทรัพยากรมนุษย์เห็นสมควรให้ใช้กรอบอัตราเลขที่ A-1-0100-001 เพ่ือบรรจุ           
นายภูมิภักด์ิ จารุประกร โดยขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่าง จากตําแหน่งเลขที่ A-1-0100-001 
เป็น ตําแหน่งเลขที่ A-1-1600-001 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่าง จากตําแหน่งเลขที่ A-1-0100-001 เป็น 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-1600-001 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 

2. อนุมัติให้จ้าง นายภูมิภักด์ิ จารุประกร นักเรียนทุนฯ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1600-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด               
คณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว             
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-010 และตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-011 สังกัด            
งานการเงิน น้ัน      
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้วจึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคล          
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวนิจจารี จันทร์จินดา วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตําแหน่ง
ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-010 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน           
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2. นางสาวกิ่งกาญจน์ อุณยเกียรติ วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-011 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน     
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียกลําดับที่ 2 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
1. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ 
3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ  
    (นางสาวนภารัตน์ ด่านกลาง) 
4. นางสาวกัลย์สุดา เรืองจินดา  เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นายฐากร ถาวรโชติวงศ์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
A-2-1008-003 สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายฐากร ถาวรโชติวงศ์                 
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง             
นายฐากร ถาวรโชติวงศ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
A-2-1008-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์          
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 630 คะแนน (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ กําหนดให้มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 625 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ปนท  ปลืม้ชูศักด์ิ กรรมการ 
4. อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ 
5. อาจารย์เสรี  เทียนเจลี ้ กรรมการ 
6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายฐากร ถาวรโชติวงศ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1008-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม . อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว                 
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
  



 12

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.7 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย เพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-1112-114 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่             

A-1-1112-114 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จาก ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เป็น ตําแหน่งอาจารย์ 

2. คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้วผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย               
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Literature (Comparative Literature and World Literature) 
จาก Beijing Language and Culture University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะฯ จึงประสงค์ขอ
อนุมัติจ้าง นางสาวอัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่              
A-1-1112-114 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ 
ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Literature (Comparative Literature 
and World Literature) จาก Beijing Language and Culture University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก ตามท่ี ก.พ. กําหนด โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 คะแนน (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ กําหนดให้มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
4. อาจารย์จรัส  ประจันพาณิชย์ กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่            
A-1-1112-114 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จาก ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เป็น ตําแหน่งอาจารย์ 
 2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวอัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1112-114 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษา
ปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Literature (Comparative Literature and World Literature) จ าก  Beijing Language and Culture 
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิ
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ปริญญาเอก ตามที่ ก.พ. กําหนด ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
A-2-2000-004 น้ัน 

วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-2000-004 ด้วยวุฒิปริญญาเอก ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
การตลาด การจัดการบริการ การท่องเที่ยว หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร คณะฯ จึงประสงค์
ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยต้องมีวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาอ่ืน         
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 
2557-2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการที่ 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสาย
วิชาการตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไข           
การจ้างในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ A-2-2000-004 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น 
 

สรุปเรื่อง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ข้อ 18 กําหนดให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) นําเสนอประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น น้ัน 

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ แล้ว มีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สาย
สนับสนุน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

1. นางมลวลี จํารูญ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 

2. นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ ตําแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัดงานกิจกรรม
พิเศษ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ทั้งน้ี สําหรับผู้ที่เสนอคู่มือปฏิบัติงานมีมติให้ผู้ขอปรับแก้คู่มือปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนํา
ผลงานเผยแพร่ไปยังส่วนงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์รวมกันไม่น้อยกว่า  
5 แห่ง และให้ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอที่ประชุม  
ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา         
สายสนับสนุน ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ      
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงาน
จะได้รับเป็นสําคัญ 
 นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ    
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
 เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายภานุพงศ์ เงาะลําดวน พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0303-046 สังกัด            
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ลาศึกษานอกเวลาราชการ
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และนายภานุพงศ์ เงาะลําดวน ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                 
วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยย่ืน
เรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2563 
 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน   
ทะเบียนประวัติ ราย นายภานุพงศ์ เงาะลําดวน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0303-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,850 บาท 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 28,850 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) สังกัดงานส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จ
การศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายภานุพงศ์ 
เงาะลําดวน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ S-1-0303-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,850 บาท สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็น
วันที่งานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย  
 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวเมธาวี เนตรวิริยะกุล ตําแหน่งเลขที่ E-1-1209-501 วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 28,050 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จากตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ เป็น
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  

2. นางสาวณัฏฐนันท์ พงษ์ศักด์ิ ตําแหน่งเลขที่ E-2-1209-005 วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต               
(การจัดการธุรกิจทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 
(มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จากตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ  

3. นางสาวธัญญ์ธิชา วงษ์ศรีเจริญ ตําแหน่งเลขที่ E-1-1209-503 วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 26,870 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 
(มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จากตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ  

โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งแล้ว เห็นว่า 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 3 ราย ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว และให้นับระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน          
3 ราย โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553          
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ             
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่
หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลา
ศึกษา หรือผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือ
มหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อน
วันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
 เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1108-064 สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต                 
คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 และนางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร 
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่               
17 มิถุนายน 2563 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1108-064 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,600 บาท สังกัดภาควิชา 
นาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,600 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ           
รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวณัฐภรณ์            
สถิตวราทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1108-064 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,600 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,600 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่          
24 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
  ด้วย กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
 1. นายสมปอง ชมภูนุช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
(รักษาการแทนหัวหน้างานพัสดุ) ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-121 อัตราเงินเดือน เดือนละ 71,674 บาท             
สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
 2. นายกิตติศักด์ิ เสมอสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ (รักษาการแทน
หัวหน้างานช่างและซ่อมบํารุง) ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-112 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,460 บาท สังกัด 
งานช่างและซ่อมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
งานช่างและซ่อมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 

 โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ข้อ 18 กําหนดให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในการเข้าสู่ตําแหน่งกลุ่มหัวหน้างานจํานวน         
3 คน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด ซึ่งกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
สํานักงานอธิการบดี ได้ขอเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 

1. ผู้แทน ก.บ.ม.      ประธานกรรมการ 
2. คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  กรรมการ 
 ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
3. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง   กรรมการ 
 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน 
4. นางยุภา แก้วจริยะพล     เลขานุการ 

 (งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
           ในการน้ี กองทรัพยากรมนุษย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน 
คือ ดํารงตําแหน่งในสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งน้ี นายสมปอง ชมภูนุช มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดต่อกันไม่ตํ่ากว่า
ระดับดี คือ ระดับดีมากและระดับดีเด่น และนายกิตติศักด์ิ เสมอสุข มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบ
ติดต่อกันไม่ตํ่ากว่าระดับดี คือ ระดับดีเด่นทั้งสองรอบการประเมิน 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ ดังน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์    ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
4. นางยุภา  แก้วจริยะพล     เลขานุการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 

2562 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ จํานวน 27 อัตรา ทั้งน้ี การทดแทนอัตราเกษียณดังกล่าว เป็นการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณรายได้ โดยจัดสรรรวมไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะวิชาและส่วนงานเสนอขอจัดสรร
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น และเสนอต่อ ก.บ.ม. เป็นกรณีไป ซึ่งต่อมา
ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติ
ให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจ้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 
อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 3 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้
คณะวิชา/ส่วนงาน และคร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน   
(เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรร
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน และคร้ังที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา 
สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน 
ฉะน้ัน จึงเหลือกรอบฯ สายวิชาการ จํานวน 24 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 10 อัตรา น้ัน  
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ในการน้ี สํานักงานบริการวิชาการขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 1 อัตรา 
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของสํานักงานบริการวิชาการ 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น เน่ืองจาก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของสํานักงานบริการวิชาการเป็นศูนย์ตามภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่ากอง มีการบริหารงานที่แยกออกจากการ
บริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีการดําเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมและ
สามารถหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัด
ฝึกอบรม การจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัย การค้นคว้า การศึกษา สํารวจ วางแผน
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ฯลฯ อีกทั้งยังให้บริการในฐานะที่ปรึกษาที่มีการขึ้นทะเบียนกับ    
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  

ในการน้ี สํานักงานบริการวิชาการมีความประสงค์จะขยายงานการรับบริการทางวิชาการใน
ลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ต้องใช้องค์ความรู้ ทักษะการบริการจัดการ ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และด้านเทคโนโลยี เพ่ือการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และ
การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ชุมชน 
และผู้มาขอรับบริการเพ่ิมมากขึ้น จึงประสงค์ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังกล่าว เพ่ือปฏิบัติงานในด้านการดูแลโครงการนวัตกรรมดังกล่าว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมัติใหจ้ัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ E-2-0315-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงาน
บริการวิชาการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของสํานักงานบริการวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1293/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สั่งบรรจุ                
นายรัตนพงศ์ คงเจริญ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-2000-005 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เงินเดือน 26,250 บาท            
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 น้ัน 
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วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายรัตนพงศ์ คงเจริญ เน่ืองจาก นายรัตนพงศ์ คงเจริญ เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางาน ดังน้ี 

1. ด้านการบริการส่วนหน้า ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok ต้ังแต่เดือนมกราคม 2555                 
- เดือนสิงหาคม 2560  

2. ด้านการบริการส่วนหน้า ณ The Mt. Olympus Water Park & Theme Park Resorts, 
Wisconsin, USA ต้ังแต่เดือนกันยายน 2560 - เดือนกันยายน 2561  

3. ปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2563  

โดยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของ
วิทยาลัยนานาชาติ (ประสบการณ์การทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็นประสบการณ์
การปฏิบัติงานตรง 10 เดือน และประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่ตรง 2 ปี 8 เดือน) โดยเป็นผู้มีประสบการณ์
การทํางานที่ไม่ทับซ้อนกัน เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน 

วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าใน          
ฐานเงินเดือน เดือนละ 1,750 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบในการ กําหนดเ งินค่ าประสบการณ์  ส่ วนจํ านวนเ งินที่ ใ ช้ ในการจ่ าย เ ป็น เ งิน                 
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ 
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่าน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                 
ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย            
นายรัตนพงศ์ คงเจริญ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,750 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
  



 22

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นายประพันธ์ศักด์ิ ตวงสุวรรณ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1203-101 สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ น้ัน 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นายประพันธ์ศักด์ิ ตวงสุวรรณ เป็น    
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีความเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว โดยนายประพันธ์ศักด์ิ ตวงสุวรรณ ได้
สําเร็จการศึกษา วุฒิศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOFEL (Paper Based) 557 คะแนน (เป็นไปตามมติ                 
ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TOFEL (Paper Based) ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน) ซึ่งปัจจุบันนายประพันธ์ศักด์ิ ตวงสุวรรณ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-015 
เงินเดือน 30,010 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญกําลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน คณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง นายประพันธ์ศักด์ิ ตวงสุวรรณ วุฒิศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-015 
เงินเดือน 30,010 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1203-101 เงินเดือน 31,500 บาท ไปสังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยให้ได้รับเงินเดือนอัตราแรกบรรจุตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก (31,500 บาท) และให้
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมให้ย้าย 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.พรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข  กรรมการ 
4. นางสาวลลิตา  รุจจนเวท   เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปล่ียนตําแหน่ง นายประพันธ์ศักด์ิ ตวงสุวรรณ 
จากตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-015 เงินเดือน 30,010 บาท สังกัด 
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
A-1-1203-101 เงินเดือน 31,500 บาท ไปสังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ และให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามรายช่ือ
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1739/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทน ดร.นุกูล       
แดงภูมี ที่ได้รับบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด            
คณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหากรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์ เป็นกรรมการประจํา
คณะดุริยางคศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1322/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ และตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ 
ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา โดยมีผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกฯ จํานวน 1 ราย            
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหน่งใหม่ พร้อมเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมท้ังการสัมภาษณ์ประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1201-017 สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและ
ประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ           
คณะศึกษาศาสตร์  
 คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังและย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 
นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งเลขที่ S-1-1201-017 อัตราเงินเดือน 70,234 บาท สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกัน
คุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ สังกัดสํานักงาน
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังและย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 
นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งเลขที่ S-1-1201-017 อัตราเงินเดือน 70,234 บาท สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกัน
คุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ สังกัดสํานักงาน
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน                 
27 อัตรา ทั้งน้ี การทดแทนอัตราเกษียณดังกล่าว เป็นการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (วันที่ 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้         
โดยจัดสรรรวมไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะวิชาและส่วนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น และเสนอต่อ ก.บ.ม. เป็นกรณีไป ซึ่งต่อมาที่ประชุม 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ต่างๆ มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงานดังน้ี 

 
 

ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีมติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 

ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 4 
ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 1 
ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 3 1 
ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2 - 
ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สงิหาคม 2563 1 2 

รวม  6 10 
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ในการน้ี คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ โดย
ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
6 ปี โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาหรือมีผลงาน ซึ่งแสดงศักยภาพด้านวิชาการและ
ศักยภาพที่สามารถรับการพัฒนาและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้   

โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น เน่ืองจาก คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือก 
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติการ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมัติใหจ้ัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งผู้ช่วยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1403-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี               
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาหรือมีผลงาน            
ซึ่งแสดงศักยภาพด้านวิชาการและศักยภาพที่สามารถรับการพัฒนาและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.11 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติ        

ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1703/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สั่งตัดโอนตําแหน่ง
และอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1800-028 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นตําแหน่งเลขที่ A-1-1408-076 ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยี        
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา น้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและ
บริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและการบริหารบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์ 
ประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี  

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1408-076 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
เป็นตําแหน่งเลขที่ A-1-1403-076 ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่           
1 ตุลาคม 2563  

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวีรยุทธ์ แซ่ลิ้ม 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1403-303 เป็นตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1403-076 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
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3. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1403-303 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1408-303 ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่            
1 ตุลาคม 2563 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1408-076 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
เป็นตําแหน่งเลขที่ A-1-1403-076 ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่         
1 ตุลาคม 2563  
 2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวีรยุทธ์ แซ่ลิ้ม 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1403-303 เป็นตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1403-076 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 3. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ A-1-1403-303 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1408-303 ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.12 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย และขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และ 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่             
ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือ
ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกินกว่า 
65 ปี น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 7 ราย ดังน้ี 
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คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 1 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์สน  สีมาตรงั 

คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สตัยธรรม 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย 
  คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี 
 2. อาจารย์ ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล 
  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 17 อัตราเงินเดือน 
33,950 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกิน 65 ปี 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 19 อัตราเงินเดือน           
47,720 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกิน 65 ปี  
  คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 15 อัตราเงินเดือน 
35,000 บาท  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 37 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี 
 ทั้งน้ี จะได้แจ้งคณะวิชา กองคลัง และกองกฎหมายเพ่ือทราบและทําสัญญาจ้างต่อไป โดยจะ
ดําเนินการออกคําสั่งจ้างได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบัญชีถือจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ออกแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย และอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.13 ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ขออนุมัติต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา             
มีระยะเวลา 1 ปี 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหน่งศาสตราจารย์ (ได้รับเงินประจําตําแหน่งสูงขึ้น) ตําแหน่งเลขที่ A-1-1103-028 สังกัดภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 น้ัน  
 คณะวิทยาการจัดการ ประสงค์ขออนุมัติดังน้ี  

 1. ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม จากตําแหน่งศาสตราจารย์ (ได้รับเงินประจําตําแหน่งสูงขึ้น) 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-1103-028 อัตราเงินเดือน 117,382 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ (ได้รับเงินประจําตําแหน่งสูงขึ้น) เป็นตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1800-029 อัตราเงินเดือน 117,382 บาท โดยนับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี               
คณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมให้ย้าย  

 2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1800-029 อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ        
เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1103-028 ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 

 3. ขออนุมัติต่อการจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อไปอีกเป็นเวลา           
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยให้นับอายุงานต่อเน่ืองกันไป เป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจาก
คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญ อาทิ ได้รับการแต่งต้ังเป็นภาคีสมาชิกประเภทวรรณศิลป์ สาขาภาษาต่างประเทศตะวันตก 
สํานักศิลปกรรม สํานักงานราชบัณฑิตยสภา และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563 เมธีวิจัยอาวุโสของ สกว. (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) และอ่ืนๆ จํานวนมาก 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม จากตําแหน่งศาสตราจารย์ (ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
สูงขึ้น) ตําแหน่งเลขที่ A-1-1103-028 อัตราเงินเดือน 117,382 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์           
ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ (ได้รับเงินประจําตําแหน่งสูงขึ้น) เป็นตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1800-029 อัตราเงินเดือน 117,382 บาท โดยนับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 
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 2. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1800-029 อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1103-028 ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 3. อนุมัติให้ต่อการจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อไปอีกเป็นเวลา         
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยให้นับอายุงานต่อเน่ืองกันไป เป็นกรณีพิเศษ    
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.14 เสนอชะลอการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังประกอบด้วย  
 8.1 ประธานกรรมการ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
 8.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง 
ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินแปดคน โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 
  (1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวนอย่างน้อยสองคน 
  (2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนอย่างน้อยสองคน 
  (3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวนอย่างน้อยสองคน 
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งต้ัง
ก.พ.ว. จํานวน 6 คน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1853/2559 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่  8 พฤศจิกายน 2563 น้ัน  
  เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครบวาระเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2561 ข้อ 9 วรรค 5 กําหนดว่า “ในกรณี ก.พ.ว. พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งต้ัง ก.พ.ว. ใหม่  
ให้ ก.พ.ว. น้ัน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง ก.พ.ว. ใหม่” ประกอบกับมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง 
การดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ พ.ศ. 2561  จึงเห็นควรชะลอการแต่งต้ัง ก.พ.ว. ไปจนกว่าจะมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และภายหลัง
ดําเนินการออกข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จึงจะดําเนินการให้ได้มาซึ่ง ก.พ.ว. ตามข้ันตอนต่อไป โดยในระหว่างน้ี
ให้ ก.พ.ว. ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง ก.พ.ว. ใหม่ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ชะลอการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง            
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และภายหลังดําเนินการออกข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จึงจะดําเนินการ
ให้ได้มาซึ่ง ก.พ.ว. ตามข้ันตอนต่อไป โดยในระหว่างน้ีให้ ก.พ.ว. ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งต้ัง ก.พ.ว. ใหม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.15 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1389/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง 
และตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล         
เพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์               
สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 อัตรา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จํานวน 1 ราย ตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2563 น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหน่งใหม่ พร้อมเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมท้ังการสัมภาษณ์ประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า นางสมปอง มิสสิตะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งหัวหน้า              
ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2100-009 สังกัดฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
สํานักหอสมุดกลาง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์              
อีกวาระหน่ึง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสมปอง มิสสิตะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2100-009 สังกัดฝ่ายหอสมุดพระราชวัง           
สนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี           
ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.16 การกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังพ้นจากตําแหน่งกลุ่ม

อํานวยการ 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1352/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สั่งแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มอํานวยการ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
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1. นางจรินทร์ คิดหมาย ตําแหน่งหัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ 
  ตําแหน่งเลขที่ 3-2-36-1174  

 (ปัจจุบันตําแหน่งเลขที่ S-1-2100-029 ดํารงตําแหน่ง 
 หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ) 

2. นางลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง  ตําแหน่งเลขที่ 3-2-37-1180  
 ดํารงตําแหน่งเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์  
 (ปัจจุบันตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-001 ดํารงตําแหน่ง

เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี) 
 ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2559 ข้อ 11 วรรคสอง กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหน่งสายบริหารกลุ่มอํานวยการ           
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ ในการน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหาร กลุ่มอํานวยการ จํานวน 2 ราย ดังรายช่ือข้างต้น จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 2 ตุลาคม 
2563 และยังไม่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มอํานวยการในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าหรือใน
ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น   

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตําแหน่งกลุ่มอํานวยการ กลุ่มตําแหน่งที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 
ข้อ 20 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดํารงตําแหน่งกลุ่มอํานวยการที่ดํารงตําแหน่งมาแล้วจนครบวาระและ
ไม่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มอํานวยการในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าหรือในระดับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้น ให้ผู้พ้นจากตําแหน่งกลุ่มอํานวยการ ระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ไปดํารงตําแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

(1) ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกองหรือที่ปรึกษาหน่วยงานภายใน           
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ทั้งน้ี การเข้าสู่ตําแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้วิธีการคัดเลือกในการเข้าสู่ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าสู่ตําแหน่งในกลุ่มตําแหน่งที่ปรึกษา หรือ 

(2) ให้แต่งต้ังผู้น้ันไปดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ โดยใช้กรอบตําแหน่งของผู้น้ัน
ในการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว 

และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และ
ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ข้อ 17 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดํารง
ตําแหน่งกลุ่มอํานวยการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่เทียบเท่าให้เป็น
ตําแหน่งที่ปรึกษาส่วนงาน หรือตําแหน่งระดับเช่ียวชาญ หรือตําแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงาน หรือตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตามช่ือตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่เทียบใหม่น้ัน แล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งตามตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังใหม่น้ัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง 
เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ในสายงานวิชาชีพ และเงินประจําตําแหน่ง  
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จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยผู้พ้นจากตําแหน่งกลุ่ม
อํานวยการ ให้ไปดํารงตําแหน่งที่เทียบเท่าและได้รับเงินประจําตําแหน่ง ดังน้ี 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล/ตําแหน่งเลขที ่ ตําแหน่งที่ได้รบัแต่งต้ังใหม่/สังกัด เงินประจําตําแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

1 นางจรินทร์ คดิหมาย  
ตําแหน่งเลขที่ S-1-2100-029 

บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  
สํานักหอสมุดกลาง 

3,500 

2 นางลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง  
ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-001 

นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ 
สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

3,500 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
 อน่ึง หากบุคลากรดังรายช่ือข้างต้น ได้รับแต่งต้ังให้รักษาการแทนในตําแหน่งผู้บริหาร                
กลุ่มอํานวยการของสายบริหารเฉพาะที่เป็นตําแหน่งว่าง ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งผู้บริหารดังกล่าวจะได้รับ
เงินประจําตําแหน่งที่สูงกว่าเพียงทางเดียว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ผู้พ้นจาก
ตําแหน่งกลุ่มอํานวยการ ให้ไปดํารงตําแหน่งที่เทียบเท่าและได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 3 ตุลาคม 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.17 รายงานผลการคัดเลือกเพ่ือย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 

พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่          
26 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี           
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1226/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร             
มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา โดยมี
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จํานวน 2 ราย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2563 น้ัน        
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บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่ พร้อมเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมท้ังการสัมภาษณ์
ประกอบการประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก    
ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี  

ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบัน นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี         
คณะวิทยาศาสตร์ ดังน้ัน จึงเห็นสมควรขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราย นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ จากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่                 
S-1-1301-025 อัตราเงินเดือน 57,722 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
ตําแหน่งเลขที่ S-1-0308-236 โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี              
คณะวิทยาศาสตร์ให้ความยินยอมในการย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ 
มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดีแล้ว    

การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ขออนุมั ติ ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเ งินเ ดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย                 
นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ จากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่                
S-1-1301-025 อัตราเงินเดือน 57,722 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี           
คณะวิทยาศาสตร์ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
ตําแหน่งเลขที่ S-1-0308-236 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและให้นับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน   

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก                
ตําแหน่งเลขที่ S-1-0308-183 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี  
เป็นตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1301-041 อัตราเงินเดือน 22,750 บาท                
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเง่ือนไขการ
บรรจุวุฒิปริญญาตรี-โท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจิตรรดี 
ตันติคชาภรณ์ จากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1301-025 อัตรา
เงินเดือน 57,722 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์             
มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตําแหน่งเลขที่                 
S-1-0308-236 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน   
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 2. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหน่งเลขที่ S-1-0308-183 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
เป็นตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1301-041 อัตราเงินเดือน 22,750 บาท          
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเง่ือนไข 
การบรรจุวุฒิปริญญาตรี-โท   
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้ให้ความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเน่ืองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) โดยมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
ได้นําข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 มาแก้ไขปรับปรุงให้การดําเนินงานสําเร็จตามแผน โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานรายงานตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ
ผ่านระบบ MIS ระบบ กพร. และแผนกลยุทธ์และรายงานโครงการภารกิจนโยบายตามแบบฟอร์มที่กําหนด
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจําปีรอบ 9 เดือน ภาพรวมผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากตัวช้ีวัดทั้งสิ้นจํานวน 48 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดที่บรรลุ
เป้าหมายจํานวน 35 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 72.92 และคะแนนเชิงคุณภาพโดยรวมมีผลการดําเนินงานเท่ากับ 
4.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT AND ALUMNI  มีผลการดําเนินงานมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 85.71 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.43 คะแนน ลําดับต่อมายุทธศาสตร์ที่ 3 นําระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  : SMART ADMINISTRATION มีผลการ
ดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 77.77 และคะแนนเชิงคุณภาพ 3.94 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น 
เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีช่ือเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION มีผลการดําเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 70.58 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.00 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่
สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING มีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 62.50 และคะแนนเชิงคุณภาพ 3.63 
คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : 
RESEARCH AND CREATIVITY มีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 57.14 และคะแนนเชิงคุณภาพ 3.36 
คะแนน ตามลําดับ 
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ยุทธศาสตร์ 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
คะแนนเชิง
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง 
และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC 
REPUTATION 

17 12 70.58 4.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับท้องถ่ินหรืออุตสาหกรรม 
ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ และเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : 
RESEARCH AND CREATIVITY 

7 4 57.14 3.36 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  : 
SMART ADMINISTRATION 

9 7 77.77 3.94 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART 
STUDENT AND ALUMNI 

7 6 85.71 4.43 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากร
สู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

8 6 75.00 3.94 

รวม 48 35 72.92 4.01 
 

2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยได้ติดตามการดําเนินงานโครงการ
ภารกิจนโยบายรอบ 9 เดือน พบว่า มีการดําเนินงานโครงการแล้ว จํานวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 535,484,800 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.10 จากเงินงบประมาณทั้งหมด 1,525,631,379 บาท (ไม่นํางบบุคลากรมาคํานวณ) ซึ่ง
ในรอบ 9 เดือน มีการเบิกจ่ายงบประมาณภารกิจนโยบาย จํานวน 531,999,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.34   

ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน  
(1) จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ยังมีปริมาณน้อย 
(2) จํานวนบทความ Review Article /หรือ Book Chapter ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ยังมีปริมาณน้อย 
(3) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือ

ความเสี่ยงทางไซเบอร์ ยังไม่มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนในระดับมหาวิทยาลัย 
(4) ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID-19 ทําให้การดําเนินงาน

กิจกรรม โครงการ บริการวิชาการ การจัดกิจกรรม Job Fair กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ เช่น ด้าน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ การส่งเสริมเครือข่ายด้านวิจัย และการจัดประชุมสัมมนา ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนา 
(1) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม โครงการ การจัดประชุมสัมมนากับต่างประเทศ 

โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุม Video Conference ให้มากขึ้น 
(2) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมมากขึ้น และมีการ

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน เช่น การวิจัย การฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา 

(3) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทาง
ไซเบอร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการเงินสนับสนุน

กิจการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงได้มาจากเงินรายได้         
และเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของคณะ          
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการดําเนินงานโครงการบริการทาง
วิชาการและมีรายได้สุทธิภายหลังหักค่าใช้จ่าย จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารจัดการเงิน
สนับสนุนกิจการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มาจากเงินรายได้และเงินเหลือจ่ายจากการ
ดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้มีความเหมาะสม น้ัน 

ในการน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการเงินสนับสนุนกิจการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ซึ่งได้มาจากเงินรายได้และเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย       
การบริหารจัดการเงินสนับสนุนกิจการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มาจากเงินรายได้และ
เงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          
พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอถอนเรื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ที่ รล 0010/2068 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ         
พระราชดําเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม น้ัน 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 โดยได้กําหนดวันฝึกซ้อมและวันพระราชทาน           
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1. วันฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 
  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  

2. วันฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่  วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
3. วันฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
ทั้งน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           

จะได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี              
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

อน่ึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า กองกิจการนักศึกษา
ได้ศึกษาขั้นตอนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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 ประธานได้ขอความร่วมมือให้คณะเภสัชศาสตร์จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาและผู้เก่ียวข้องเพื่อใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมออกแบบฉากก้ัน Acrylic ตามตัวอย่างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้ ดําเนินการ     
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประสงค์ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนย์
บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้ดําเนินการ โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

ในการน้ี ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ผู้ดําเนินการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่ความใน
ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้ดําเนินการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อสังเกตเก่ียวกับกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซ้ําซ้อน ดังน้ี 

1. กรรมการบริหารรายวิชา อาจารย์ผู้ประสานงาน และอาจารย์ผู้สอน เป็นบุคคลคนเดียวกัน  
2. ผู้ช่วยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่ม ที่ช่วยงานจํานวน 4 กลุ่ม ในเวลาเดียวกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของค่าลงทะเบียน
เหมาจ่าย ให้แก่นักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ MOU และ MOA 
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จาก The Lucerne University of Applied Science and Art-Institute of Management and Regional 
Economics (IBR) เป็นเงิน 190,000 บาทต่อภาคการศึกษา จํานวน 6 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้น             
ปีการศึกษา 2563 จนถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565) จํานวน 1 ราย คือ Mr.Sebastian Huber 
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2563 

ในการน้ี กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ส่วนของค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ให้แก่นักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการ
จัดการเสนอ ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ให้แก่นักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ
เสนอ ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
เพ่ือให้การดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี          

พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) 
แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีกองกลางเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กลับเข้าศึกษาในประเทศไทย ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ภายใต้โครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่ในความดูแล จํานวนทั้งสิ้น 34 ราย ซึ่งมีนักศึกษาทุนพระราชทานที่
พํานักอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 จํานวน 10 ราย 
โดยสํานักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาได้กําหนดแผนในการนํานักศึกษา
ทุนพระราชทานเดินทางกลับเข้ารับการศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
2563 น้ัน 

ในการน้ี งานวิเทศสัมพันธ์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 10 ราย กลับเข้าศึกษาในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 โดยขอให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องต่างๆ ที่ไม่อาจ
ยกเว้นได้ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งรวมถึงการกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังโรค ดังน้ี 

1. ค่าอาหารและค่าสถานที่กักกันโรค พร้อมค่าสาธารณูปโภค คนละ 500-1,000 บาท/วัน 
เป็นเวลา 14 วัน 

2. ค่าตรวจโรค Covid-19 ระหว่างการกักกันโรค 2 ครั้ง ครั้งละ 8,000 บาท/คน 
3. หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือ

รักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงโรค Covid-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
หรือจนกว่าจะสิ้นสุดการรับทุนพระราชทาน และหรือพ้นสภาพนักศึกษาทุนพระราชทานตามมาตรการป้องกัน
โรค สําหรับผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรไทย 

ทั้งน้ี คณะวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาทุนพระราชทาน จํานวน 10 ราย ได้ยืนยันการรับ
นักศึกษาทุนพระราชทานกลับเข้าศึกษาในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 
โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จ       
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 10 ราย กลับเข้าศึกษาในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 โดยให้คณะวิชารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องต่างๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ ตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งรวมถึงการกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังโรค 50% และมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 50% ดังรายการต่อไปน้ี 

1. ค่าอาหารและค่าสถานที่กักกันโรค พร้อมค่าสาธารณูปโภค คนละ 500-1,000 บาท/วัน 
เป็นเวลา 14 วัน 

2. ค่าตรวจโรค Covid-19 ระหว่างการกักกันโรค 2 ครั้ง ครั้งละ 8,000 บาท/คน 
3. หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือ

รักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงโรค Covid-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
หรือจนกว่าจะส้ินสุดการรับทุนพระราชทาน และหรือพ้นสภาพนักศึกษาทุนพระราชทานตามมาตรการป้องกันโรค 
สําหรับผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรไทย 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 

(SU-TCAS) ประจําปีการศกึษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2563 โดย
ได้กําหนดรับรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน 2563 และช่วงที่ 2 
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 29 ตุลาคม 2563 ขณะนี้มีผู้สมัครจํานวนทั้งสิ้น 1,699 ราย ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบของ Infographic ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ หากคณะวิชาประสงค์แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล ขอให้แจ้งไปยังกองบริหารงานวิชาการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้หารือร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารจัดการทุน (PMUs) ทั้ง 7 แห่ง 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งมีประเด็นสําคัญเก่ียวกับงานวิจัยในประเทศไทย โดยขอให้มหาวิทยาลัยเน้น
งานวิจัยด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ด้านสังคมศึกษา ด้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณคดี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เช่น 

1. เรื่องสุวรรณภูมิศึกษา เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยและพ้ืนที่ภูมิภาคน้ีย้อนหลังไป
ประมาณ 2,500 ปี ก่อนที่จะมีการก่อต้ังเป็นรัฐหรืออาณาจักร โดยมีอารยธรรมเก่าแก่ไม่แพ้กรีกหรือโรมัน แต่
ยังขาดหลักฐานอีกมาก มีเพียงบางส่วนเท่าน้ัน เช่น ลูกปัด โดย GISDA ได้เคยศึกษาโดยใช้ดาวเทียมส่องไป         
ใต้ดิน แต่ขอให้สนับสนุนการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพ่ิมเติม เน่ืองจากมีการศึกษาข้อมูล
ละเอียดถึงยุคสุโขทัยเท่าน้ัน การศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิจะต้องศึกษากว้างไปถึงอินเดีย จีน โรมัน เปอร์เซีย ฯลฯ 
เพราะมีความเก่ียวข้องกัน แสดงถึงความสัมพันธ์ของสุวรรณภูมิกับนานาชาติแต่ครั้งโบราณ ซึ่งยังขาดการ
ค้นหาและศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีอยู่มาก และจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย เพ่ิมเสน่ห์และ logistic power ของไทย ที่สําคัญประเด็นน้ีเป็นความสนพระราชหฤทัยของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อีกด้วย 
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2. เรื่องพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ได้แนวคิดจากการไปดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ซึ่งมีความใหญ่และทันสมัยไม่แพ้ชาติใดในอาเซียน แต่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมน้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงาน
ศิลปะทั้งโบราณและร่วมสมัยเก็บไว้มาก อาจจะมากกว่าหอศิลป์ของกระทรวงวัฒนธรรม ดังน้ัน อาจจะให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในการทําแผนและวิจัยเพ่ือการทําพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ โดย
อาจพิจารณาใช้พ้ืนที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งต้ังอยู่ที่เทคโนธานีหรือพิพิธภัณฑ์
พระราม 9  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


