
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 19/2563 

วันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์  สาํนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
8. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สาธิต  นิรัติศัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสรฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
12. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
15. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
16. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
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18. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
20. อ.บุญเพชร พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
3. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
7. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  

10. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธ์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
3. อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. อ.ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
7. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
8. ผศ.พีระพัฒน์ สําราญ ผู้อํานวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
9. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

10. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 18/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 6 ตุลาคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 18/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 6 ตุลาคม 2563 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอให้ดําเนินการเก่ียวกับการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวง อว. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาล 
และหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง อว. เก่ียวกับการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักศึกษา โดยขอให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี 

1. ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และระมัดระวังมิให้เกิด
ความเสียหายต่อภาพพระบรมสาทิศลักษณ์  

2. รายงานสถานการณ์การชุมนุมไปยังศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุมของ
กระทรวง อว. 



 4

3. แจ้งผู้ที่จะเข้าร่วมการชุมนุมให้ระมัดระวังการกระทําความผิดตามข้อกําหนดในพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงไม่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ก้าวล่วงต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยผู้ ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจะเข้าเย่ียมชม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญ
ผู้บริหารเข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมตามวัน-เวลาดังกล่าว  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University 

System) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ที่ อว 0236/ว 1248 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการพลิกโฉม
ระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเห็นชอบงบประมาณ จํานวน 66,081,000 บาท (หกสิบหกล้านแปดหมื่นหน่ึงพัน
บาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและนําส่งโครงการไปยัง สป.อว. รวมท้ังนําโครงการเข้าระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) ภายใต้แผนงาน : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย แผนงานย่อย :         
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกําลังคนขั้นสูงของ สป.อว. ตามท่ีกระทรวง อว. 
กําหนด น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ไทย (Reinventing University System) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 เพ่ือให้คณะวิชา/ส่วนงาน/
หน่วยงานได้รับทราบลําดับขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะวิชา/ส่วนงาน/หน่วยงานที่มี
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University 
System) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เตรียมพร้อมสําหรับดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งเป็นแนวทางการนําเสนอโครงการ/กิจกรรมย่อย ภายใต้
โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาจะได้หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวทางการจัดทํางบประมาณ หลักเกณฑ์และปฏิทินการจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการ
จัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

1. ดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมท้ัง
การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคํานึงถึงความ
จําเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพ้ืนที่และแผนพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ให้ความสําคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดการ
บริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับ
งบประมาณ พิจารณานําเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดําเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นลําดับแรก 
ควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินโครงการที่มีความสําคัญในระดับตํ่า
หรือหมดความจําเป็น รวมทั้งให้ความสําคัญกับการนําผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

4. ดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่าง
ครบถ้วน  

ในการน้ี เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสอดคล้องตามแนวทาง
ของคณะรัฐมนตรี กองแผนงานจึงได้จัดทําหลักเกณฑ์และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบยีบวาระที่  3.1 ขออนุมัติเปลีย่นแปลงตําแหน่งเลขทีใ่นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั ราย           

นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติให้จ้าง 
นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1208-001 
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา 
การสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ น้ัน 

เน่ืองจาก คณะศึกษาศาสตร์ระบุตําแหน่งเลขที่ในการขออนุมัติจ้างคลาดเคลื่อน ประกอบกับ
คณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1208-075            
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการ
ภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเลขที่ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จาก ตําแหน่งเลขที่ A-2-1208-001 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นตําแหน่งเลขที่ A-1-1208-075 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงตําแหน่งเลขที่ในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอารดี เก้าเอ้ียน ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จาก ตําแหน่งเลขที่ A-2-1208-001 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นตําแหน่งเลขที่ A-1-1208-075 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโล ยี อุตสาหกรรมขออนุ มั ติ จ้ าง              

นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1508-005 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า น้ัน   
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คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข์              
วุฒิ Doctor of Philosophy in Functional Control Systems จาก Shibaura Institute of Technology
ประเทศญี่ปุ่น คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  A-2-1508-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท  สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 635 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า           
625 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. อาจารย์ ดร.โสภณ  ผู้มจีรรยา    กรรมการ 
4. อาจารย์พรชัย  เปลี่ยมทรัพย์    กรรมการ 
5. นางพนิดา  ตันติอํานวย    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1508-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน          
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาววิรัญญา โกเมนกุล เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ S-2-1403-010 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม น้ัน   

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววิรัญญา โกเมนกุล              
วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาววิรัญญา โกเมนกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ S-2-1403-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์            
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร รุ้งพราย  กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน์ ตันติบวรเดชา    เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาววิรัญญา โกเมนกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1403-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ               
22,750 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว              
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางสาวอภิสรา 

อัตตวนิช เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0321-047 น้ัน 

งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ           
นางสาวอภิสรา อัตตวนิช วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอภิสรา อัตตวนิช เพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0321-047 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า    กรรมการ 
3. นางพณัชรัตน์ เชาวน์ศิริ    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวอภิสรา อัตตวนิช  เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0321-047 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน              
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0701-001 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 

2. นางสาวณัฐกฤตา ดวงจักร์ วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัย         
คริสเตียน ดํารงตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1201-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ           
19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สาํนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ข้อ 18 กําหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
กําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น น้ัน 

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)          
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานและจริยธรรม            
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ แล้ว มีมติเห็นชอบ           
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ผลการประเมินในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา             
สายสนับสนุน ราย นางสาวชยานิษฐ์ ต้ังธนาโชติพัฒน์ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ทั้งน้ี สําหรับผู้ที่เสนอคู่มือปฏิบัติงานมีมติให้ผู้ขอปรับแก้คู่มือปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนํา
ผลงานเผยแพร่ไปยังส่วนงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์รวมกันไม่น้อยกว่า  
5 แห่ง และให้ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอที่ประชุม     
ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้ นางสาวชยานิษฐ์ ต้ังธนาโชติพัฒน์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ               
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2020/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สั่งแต่งต้ัง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ เป็นกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก           
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจากกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะครบวาระ            
การดํารงตําแหน่งในวันที่ 10 มกราคม 2564 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้มีกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะ และอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
จํานวน 1-3 คน 

บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้สรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .บํารุง โตรัตน์ เป็น
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การแต่งต้ังประธานกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 974/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สั่งแต่งต้ัง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง          
4 ปี ต้ังแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา น้ัน 
 เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี           
คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี      
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีก่อน
วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน ฉะน้ัน จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนวาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งน้ี ตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย  
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
  3. อธิการบดี เป็นกรรมการ   
  4  คณาจารย์ประจําของคณะซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 3 หรือข้อ 5 

 หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
  5. หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ  
   อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
  6. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ประเภทคณาจารย์ประจํา หน่ึงคน   เป็นกรรมการ 
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็น
เลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
  และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา         
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภท
คณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบด้วย 
 (1) คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งไม่ใช่คณบดีของ
คณะ ที่ได้รับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รองคณบดีของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน           
หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
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 (3) เลขานุการคณะ เป็นกรรมการ 
  หากคณะไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเป็น
บุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหน่ึงคน ทําหน้าที่เลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งต้ังคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานคณะกรรมการ
เลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา และ
ประเภทหัวหน้าภาควิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี           

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป            
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่ง          
อยู่ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์            
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ีที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่าการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ         
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน          
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 83/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 
2561 ที่ 1025/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และที่ 989/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สั่งอนุญาต
ให้ นางสาวอมรรัตน์ อัมราลิขิต พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-02-124 (ปัจจุบันตําแหน่งเลขที่ A-2-0906-001) สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี          
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 1 ปี 6 เดือน โดยใช้เวลาราชการบางส่วนภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และลาศึกษาเต็มเวลาราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และที่ 252/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สั่งอนุญาตให้ นางสาว
อมรรัตน์ อัมราลิขิต ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วและอยู่ระหว่างจัดทําวิทยานิพนธ์ รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (เน่ืองวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันหยุดราชการ) 
และนางสาวอมรรัตน์ อัมราลิขิต ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและ
การสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตาม
วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับ
เรื่องเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 

คณะโบราณคดีประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวอมรรัตน์ อัมราลิขิต พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-0906-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,580 บาท สังกัดภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและ
การสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,580 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่งาน          
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวอมรรัตน์             
อัมราลิขิต พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-0906-001 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,580 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี จาก วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,580 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท โดยให้มีผล          
ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป         
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่าการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ           
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน          
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) 
หรือ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่า
สําเร็จการศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่
ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายเชษฐชาตรี นวลขํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-329 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ประถมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 และนายเชษฐชาตรี นวลขํา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประถมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 

คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายเชษฐชาตรี 
นวลขํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-329 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,170 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน 35,170 บาท เกินอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์              
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้ เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย                 
นายเชษฐชาตรี นวลขํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี              
A-1-1210-329 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,170 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประถมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ 
สําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน จํานวน 2 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 โดย
จัดสรรรวมไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะวิชาและส่วนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น และเสนอต่อ ก.บ.ม. เป็นกรณีไป ซึ่งต่อมาที่ประชุม ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ต่างๆ มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ดังน้ี 

 

 
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 
ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - 2 

รวม  6 12 
 

ในการน้ี กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของกองแผนงาน เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท  

โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น ดังน้ี 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University 

Reform) ระยะที่ 1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยปรับตัวรองรับต่อบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 
และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล  
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ในการ น้ี  เ น่ืองจากโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร  (Silpakorn University 
Transformation) ยังคงดําเนินการในระยะที่ 2-3 ต่อไป และเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและเรียบร้อย โดยทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบ Silpakorn Intelligence Unit           
เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลตัวช้ีวัดที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ               
การขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจนโยบาย รวมทั้งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดําเนินการได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือช่วยในการนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก             
จัดทําเป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน รายรับของมหาวิทยาลัย ข้อมูล             
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของมหาวิทยาลัย ข้อมูลผลงานตีพิมพ์               
เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐาน Scopus หรือ ISI ต่อคน และข้อมูลการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น              
ของอาจารย์ประจํา เป็นต้น รวมท้ังการจัดการข้อมูลในระดับสถาบัน (Big Data) เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ์
ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการสร้างแผนภาพในการนําไปวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจ สังเคราะห์ให้เกิดเป็น Knowledge เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกําหนดนโยบาย
หรือบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในบริบทที่ท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
ตําแหน่งเลขที่ S-2-0310-056 และตําแหน่งเลขที่ S-2-0310-057 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
ของกองแผนงาน เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะและหัวหน้า

หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี นายโยธิน อยู่พะเนียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-004 ตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 และนางลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-001 ตําแหน่งเลขานุการ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1390/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังน้ี 

1. หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
2. เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
3. หัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  
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บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหน่งใหม่ พร้อมเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมท้ังการสัมภาษณ์ประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังน้ี 

1. นายโยธิน อยู่พะเนียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ  
ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-004 สังกัดฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  

2. นางลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญ
การพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-001 สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็น           
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  

3. นายคณะศร กิจสาระภักดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิศวกร           
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับ           
การคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้นายโยธิน อยู่พะเนียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์          
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-004 สังกัดฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี          
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  
 2. อนุมัติให้ นางลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-001 สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
ดํารงตําแหน่งเลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  
 3. อนุมัติให้ นายคณะศร กิจสาระภักดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
วิศวกรชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี           
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขอกรอบตําแหน่งรองคณบดีคณะมัณฑนศิลป์เพิ่มเติม 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2067/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 สั่งแต่งต้ัง             
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
4 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 น้ัน 

เน่ืองจาก คณะมัณฑนศิลป์เสนอแต่งต้ังรองคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 5 ตําแหน่งดังน้ี 
1. รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
2. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักด์ิ ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ตําแหน่งรองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์ 
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ทั้งน้ี ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และผู้ ช่วยคณบดีหรือ               
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 กําหนดไว้ ดังน้ี 

ข้อ 2 ให้กําหนดจํานวนตําแหน่งรองคณบดีเพ่ือใช้ในการเสนอขอแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง     
รองคณบดี ดังน้ี 

(1) ให้มีกรอบตําแหน่งรองคณบดีในแต่ละคณะ จํานวนไม่เกิน 4 ตําแหน่ง 
(2) การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกว่าที่กําหนดไว้ใน (1) 

ให้พิจารณาตามจํานวนบุคลากรประเภทประจําหรือตามจํานวนนักศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึงที่มีในคณะนั้น ดังน้ี 
 (2.1) จํานวนบุคลากร 
  มีบุคลากรจํานวนเกินกว่า 100 คน ให้มีกรอบตําแหน่งรองคณบดีเพ่ิมขึ้นจากที่มีได้

ตามจํานวนบุคลากรส่วนที่เกิน ทุกๆ 50 คน ให้มีเพ่ิมได้ 1 ตําแหน่ง 
 (2.2) จํานวนนักศึกษา 
  มีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไปจํานวนเกินกว่า 1,000 คน ให้มีกรอบตําแหน่ง

รองคณบดีเพ่ิมขึ้นจากที่มีได้ตามจํานวนนักศึกษาส่วนที่เกิน ทุกๆ 1,000 คน ให้มีเพ่ิมได้ 1 ตําแหน่ง 
  และข้อ 3 กําหนดให้การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกว่า
ที่กําหนดไว้ตามข้อ 2 (1) และไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามข้อ 2 (2) ให้คณบดีเสนอเหตุผลและ
ความจําเป็นต่อ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา  
  การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดีตามวรรคหน่ึง จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตอบ
แทนการทํางานบริหารตําแหน่งรองคณบดีทุกตําแหน่งรวมกัน ภายในวงเงินต่อเดือนไม่เกิน 40,000 บาท               
(สี่หมื่นบาทถ้วน) 

เน่ืองจากคณะมัณฑนศิลป์มีบุคลากรประเภทประจํา จํานวน 122 คน และมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตขึ้นไป จํานวน 1,435 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563) ดังน้ัน คณะมัณฑนศิลป์จึงมีกรอบ
ตําแหน่งรองคณบดีได้ทั้งหมด 4 ตําแหน่ง แต่ในกรณีน้ี คณะมัณฑนศิลป์มีความประสงค์ขอเสนอแต่งต้ัง           
รองคณบดีจํานวน 5 ตําแหน่ง ซึ่งเกินกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.            
เพ่ือพิจารณา โดยคณะวิชาได้เสนอเหตุผลและความจําเป็นว่า คณะมัณฑนศิลป์มีการบริหารจัดการเรียน            
การสอน ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาในพื้นที่ 2 วิทยาเขต คือ วังท่าพระ และวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ โดยเฉพาะวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มีอาคารเรียนและอาคารฝึกปฏิบัติ รวมพ้ืนที่
กว่า 20,000 ตารางเมตร มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมาใช้พ้ืนที่กว่า 570 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนที่มาปฏิบัติงานประจํากว่า 60 คน ฉะน้ัน จึงจําเป็นต้องเพ่ิมตําแหน่ง “รองคณบดีพระราชวัง
สนามจันทร์” อีก 1 ตําแหน่ง เพ่ือกํากับดูแลภารกิจด้านต่างๆ ของคณะมัณฑนศิลป์ ที่ดําเนินการในฝั่ง             
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการทํางานผู้บริหารตําแหน่ง
รองคณบดี ทั้ง 5 ตําแหน่ง เมื่อคิดในอัตราสูงสุดรวมกันแล้ว ยังอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมตําแหน่งรองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์            
อีก 1 ตําแหน่ง ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการทํางานผู้บริหารตําแหน่งรองคณบดี ทั้ง 5 ตําแหน่ง เมื่อคิดในอัตราสูงสุด
รวมกันแล้ว ยังอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การเสนอรายชื่อกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ไปแล้ว น้ัน 

เน่ืองจากกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอ       
โดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน และข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 
กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งน้ี 
คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลัง
ก็ได้ ภายใต้จํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 
จํานวน 1-3 คน และกําหนดให้ในการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละคร้ัง ให้
อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหน้าที่     
สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

บัดน้ี มีคณะวิชาที่ได้ดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี  
 

คณะวิชา รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

คณะมัณฑนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์ 

คณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง  

คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.มาลิน จุลศิริ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายพิชัย อุตมาภินันท์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางรุ่งทิวา ศักด์ิวิทย์ 
 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายช่ือกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย ขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย และขออนุมัติ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน          
2 ราย  

 
สรุปเรื่อง  
 ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มี
มติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 มอบ
อํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม . มหาวิทยาลัยเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกิน 65 ปี น้ัน 

 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 16 สังกัดคณะโบราณคดี เรียบร้อยแล้ว มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม  
  นอกจากน้ี คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์                
ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 8 ราย ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งเลขที่ 16 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 
32,500 บาท สังกัดคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 2. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช ตําแหน่งเลขที่ 24 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 35,000 บาท 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี  
 3. รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก ตําแหน่งเลขที่ 31 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท         
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 4. อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร ตําแหน่งเลขที่ 33 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท สังกัด          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกําธร กุลชล ตําแหน่งเลขที่ 35 อัตราค่าจ้าง เดือนละ           
35,000 บาท สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจ้างผู้มีอายุเกิน 65 ปี 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์ ตําแหน่งเลขที่ 36 อัตราค่าจ้าง เดือนละ  30,000 
บาท สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
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 7. รองศาสตราจารย์มาลินี ศรีสุวรรณ ตําแหน่งเลขที่ 43 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี โดยขอใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดินงบบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อัตราเดือนละ 18,750 บาท และด้วยเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
อัตราเดือนละ 11,250 บาท  
 8. ศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ (อายุ 63 ปี) ตําแหน่งเลขที่ 34 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 
35,000 บาท สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 และขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี 
 1. ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ (อายุ 67 ปี) ตําแหน่งเลขที่ 32 อัตราค่าจ้าง เดือนละ    
35,000 บาท สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 9 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่            
30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการจ้างผู้มีอายุเกิน 65 ปี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วสันตกรณ์ (อายุ 61 ปี) ตําแหน่งเลขที่ 20 อัตราค่าจ้าง      
เดือนละ 40,110 บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่        
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ทั้งน้ี จะได้แจ้งคณะวิชา กองคลัง และกองกฎหมายเพ่ือทราบและทําสัญญาจ้างต่อไป โดยจะ
ดําเนินการออกคําสั่งจ้างได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบัญชีถือจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ออกแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
16 สังกัดคณะโบราณคดี  
 2. อนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน          
10 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา  
 
สรุปเรื่อง  
  ตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ฉบับ            
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ภาควิชา เพ่ือประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาทุกรอบ 2 ปี ของวาระการดํารงตําแหน่งของ
หัวหน้าภาควิชาผู้รับการประเมิน และจัดทํารายงานผลการประเมินและสรุปความเห็น รวมท้ังข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้การประมวลเป็นการก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง เสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ น้ัน 
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  เน่ืองจาก มีหลายคณะวิชามิได้นําส่งรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา  
มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้กองทรัพยากรมนุษย์สํารวจข้อมูลการประมวลผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งบัดน้ี 
กองทรัพยากรมนุษย์ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีข้อสังเกต ดังน้ี  
  1. ภาควิชาไม่ได้นําส่งสรุปการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา  
  2. ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาลาออกจากตําแหน่งก่อนครบรอบการประเมิน (2 ปี) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะวิชาตรวจสอบและกํากับติดตามการดําเนินการ
ประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ตามระเบียบ          
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี มอบหมายให้กองทรัพยากรมนุษย์ติดตามรายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ภาควิชาด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหน่งที่

จะให้ใช้เพื่อประเมินให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญการ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปิดให้มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเข้าสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ 

 
สรุปเรื่อง  
 ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ข้อ 5 กําหนดให้กองทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบ
จํานวนระดับตําแหน่งที่จะกําหนดให้ใช้เพ่ือประเมินกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นของส่วนงานต่างๆ ตามท่ีได้รับ
อนุมัติจํานวนไว้ โดยให้นําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นการ
ล่วงหน้าปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และให้ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อมีตําแหน่งว่างลง และ       
ข้อ 20 กําหนดให้การเสนอขอแต่งต้ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเพ่ือดํารงตําแหน่ง ระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้ดําเนินการได้ต่อเมื่อมี
จํานวนระดับตําแหน่งดังกล่าวว่างอยู่และส่วนงานโดยมติคณะกรรมการ ประจําส่วนงานเห็นสมควรให้มีการ
คัดเลือก โดยให้เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการเปิดให้มีการคัดเลือกได้ปีละ 2 ครั้ง ตามที่ 
ก.บ.ม. กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานไว้เป็นการล่วงหน้า แล้วจึงให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ประกาศกําหนดจํานวนและระดับตําแหน่งที่สมควรเปิดให้มีการคัดเลือก 
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 ส่วนการเสนอขอแต่งต้ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเพ่ือดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ให้สามารถดําเนินการได้ในทุกตําแหน่งตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้
เปิดให้มีการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง  
 เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการประเมินค่างานเพ่ือกําหนดจํานวนกรอบ      
ที่พึงมีเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน ระดับชํานาญการ (กรณีประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ทั้งน้ี ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา          
สายสนับสนุน ตําแหน่งระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ ตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
2562 กําหนดจํานวนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญงาน และ
ระดับชํานาญการ ให้มีได้ทุกตําแหน่งที่มีคนครองโดยไม่ต้องมีการประเมินค่างาน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย       
สายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562  กองทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหน่งที่จะกําหนดให้ใช้
เพ่ือประเมินกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน เฉพาะ
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ 
 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปิดให้มี
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเข้าสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ  
 อน่ึง ในส่วนของระดับชํานาญการ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยทําการประเมิน
ค่างานเพ่ือกําหนดจํานวนตําแหน่งที่พึงมีเรียบร้อยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหน่งที่จะ
กําหนดให้ใช้เพ่ือประเมินกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา          
สายสนับสนุน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ  
 2. เหน็ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือ
เปิดให้มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเข้าสู่ระดับตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ  
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําปีการศึกษา 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 น้ัน 

เน่ืองจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ
วันหยุดราชการพิเศษ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งได้เปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของวันที่ 5 
ธันวาคม 2563 จากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน            
การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําปีการศึกษา 2563 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563  

ทั้งน้ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 
2563 โดยกําหนดรับรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 29 ตุลาคม 
2563 ซึ่งมีผู้ชําระเงินจํานวนน้อย จึงขอให้คณะวิชาเร่งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมน้ีกองบริหารงานวิชาการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมใน
การเชิญครูแนะแนวเข้ารับฟังข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละคณะวิชาในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประมาณเดือนธันวาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 แล้วให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ .ศ .  2562 มาตรา  21 กําหนดให้นายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 
และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือทําหน้าที่
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา น้ัน 
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ในการน้ี กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... ซึ่งประกอบด้วย การแต่งต้ัง วิธีการดําเนินงาน หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ     
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง 
วิธีการดําเนินงาน หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย        
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว ดังน้ี 

1. หน้า 3 ข้อ 7 (ข) (1) ให้ปรับแก้ไขข้อความเป็น “เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” และให้
ตัดข้อความใน (2) ออกทั้งหมด แล้วเรียงลําดับข้อต่อไปใหม่ 

2. หน้า 4 ข้อ 9 วรรคสอง ให้ตัดข้อความในวงเล็บในบรรทัดสุดท้ายออกทั้งหมด 
3. หน้า 6 ข้อ 15 (3) แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานด้านนโยบายและแผน เป็น

เลขานุการ” 
แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหารเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement และระบบรักษา

ความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินโครงการ Campus 
Agreement และการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา 
(Antivirus) โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี น้ัน 

เน่ืองจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการดังกล่าว สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงการ Campus Agreement (1 year) ของบริษัท Microsoft โดยบริษัท เอสวีโอเอ 
จํากัด (มหาชน) ได้เสนอราคา จํานวนเงิน 870,819.50 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบ
สตางค์) โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้สรุปจํานวนเงินค่าซอฟต์แวร์จําแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ 20% ค่าใช้จ่ายคิดในอัตรา 2,050 บาท/คน ดังน้ี 

1.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุก
หน่วยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน รวมเป็นเงิน 447,474 บาท            
(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) 
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1.2 หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 
423,345.50 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) 

2. ระบบรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) โดยให้
คณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยจําแนกตามหน่วยงานซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% โดย
บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด ได้เสนอราคา จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาท
ห้าสิบสตางค์) โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้สรุปจํานวนเงินค่าซอฟต์แวร์จําแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวน
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% ค่าใช้จ่ายคิดในอัตรา 1,423.80 บาท/คน ดังน้ี 

2.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุก
หน่วยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน รวมเป็นเงิน 310,787.83 บาท 
(สามแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) 

2.2 หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 
294,029.67 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันย่ีสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

ทั้งน้ี ผู้ อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ตามท่ี
มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Zoom/ Microsoft Teams/ Google 
Meet/ Google App for Education ในช่วงภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่จากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และบางโปรแกรมได้เปิดให้ใช้โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้งาน ซึ่งขณะน้ีโปรแกรมดังกล่าวได้จํากัด
จํานวนผู้ใช้งานแล้ว จึงขอให้คณะวิชาพิจารณาการใช้งานโปรแกรมหลักสําหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
และแจ้งขอ้มูลไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือรวบรวมจัดซื้อให้ตรงตามความต้องการและคุ้มค่า 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 
1. ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 

(มหาชน) จํานวนเงิน 870,819.50 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) 
2. ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับให้บริการ

นักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อย
สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  

ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์
อ่ืนๆ ตามความต้องการใช้งานในปัจจุบัน เช่น Adobe ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือมอบหมายให้สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563 ข้อ 15 ได้กําหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แต่งต้ัง
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คณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ประกอบด้วย  

(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) คณบดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(3) คณบดีกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ 
 ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 
(4) คณบดีกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ เป็นกรรมการ 
 ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 
(5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อยหน่ึงคนแต่ไม่เกินสามคน   เป็นกรรมการ 
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายที่มีประสบการณ์ เป็นกรรมการ 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อยหน่ึงคน 
(8) ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 และการสร้างสรรค์ 
และอาจแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจํานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ น้ัน 
ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ทั้งน้ี สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ในฐานะผู้ประสานงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เสนอรายช่ือกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ดังน้ี  

ข้อ 15 (6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
1. ดร.วันทนีย์  จองคํา   
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลาสติกชีวภาพ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
2. นางสาวศิรประภา  คลาสเซ่น  
 ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม  
 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ข้อ 15 (7) ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายที่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
1. นายสิทธิชัย  เพชรโมกุล 
 กรรมการผู้จัดการบริษัทแบรนด์ไทย ดอทคอม จํากัด 
อน่ึง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจํานวนทรัพย์สินทางปัญญาของคณะวิชา

ต่างๆ ประจําปี 2563 ดังน้ี 
1. คณะมัณฑนศิลป์ สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 140 รายการ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)) สิทธิบัตร

ออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 9 รายการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จํานวน 1 รายการ และอนุสิทธิบัตร จํานวน 4 

รายการ 
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4. คณะเภสัชศาสตร์ อนุสิทธิบัตร จํานวน 3 รายการ 
5. คณะดุริยางคศาสตร์ ลิขสิทธ์ิ จํานวน 8 รายการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 

(กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

(กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
4. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 

(กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ) 
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ดร.วันทนีย์  จองคํา   กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลาสติกชีวภาพ สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

7. นางสาวศิรประภา  คลาสเซ่น  กรรมการ 
ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม  
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

8. นายสิทธิชัย  เพชรโมกุล กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทแบรนด์ไทย ดอทคอม จํากัด 
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายที่มีประสบการณ์ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา) 

9. ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ 
 และการสร้างสรรค์ 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ           

(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้

ดําเนินการจัดทําโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 
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ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล              
1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเงิน 10,629.6000 ล้านบาท  
ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมทําหน้าที่เป็น Systems integrator ในการจ้างงาน
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทําและร่วมดําเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนและ
ให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในตําบลที่รับผิดชอบ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เสนอขอ
โครงการ จํานวน 11 โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 85,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) จํานวน 5 ตําบล ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณตําบลละ 3,543,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,716,000 บาท ดังน้ี  

1.1 โครงการตําบลถํ้ารงค์ต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และ
เศรษฐกิจพอเพียง (self-sufficient economy) ทางด้านเกษตร/ปศุสัตว์ พ้ืนที่ตําบลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1.2 โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนตําบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี ผ่านการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง พ้ืนที่ตําบลไร่ส้ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผศ.ดร.พิเชษฐ ศรีบุญยงค์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1.3 โครงการการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับรายได้ ตําบลไร่ใหม่
พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยและเลี้ยงแพะขุน และการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน พ้ืนที่ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1.4 โครงการฟ้ืนฟูและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคมตําบลสามร้อยยอดแบบบูรณาการ 
พ้ืนที่ตําบลสามร้อยยอด อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.ภวพล คงชุม  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1.5 โครงการต้นแบบการบูรณาการภาคเกษตร/ปศุสัตว์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนตําบลกุยเหนือ พ้ืนที่อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.ธนวดี พรหมจันทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. รายละเอียดการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย 
2.1 ค่าจ้างแรงงาน ตําบลละ 20 อัตรา เป็นเงิน 13,200,000 บาท 

- สป.อว. จะดําเนินการจ้างงาน จํานวน 8 อัตรา และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประกาศรับสมัครตามความต้องการของโครงการ จํานวน 12 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์ของ สป.อว. กําหนดเป็น
กรอบไว้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของทั้ง 20 อัตรา สป.อว. จะดําเนินการเบิกจ่ายตรงไปยังผู้ถูกจ้างงาน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 

การจ้างงาน ค่าตอบแทน สป.อว. มหาวิทยาลัย คุณสมบัติ 
ประชาชน 5 อัตรา 9,000 บาท/เดือน 2 คน 3 คน อยู่ในพ้ืนท่ีว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทนจาก

หน่วยงานรัฐ/เอกชน 
บัณฑิต 10 อัตรา 15,000 บาท/เดือน 4 คน 6 คน สําเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ความรู้ความสามารถ 

ตรงตามภารกิจ 
นักศึกษา 5 อัตรา 5,000 บาท/เดือน 2 คน 3 คน อยู่ระหว่างการศึกษา ความรู้ความสามารถตรง

ตามภารกิจ 
รวม 2,640,000 บาท 8 คน 12 คน  
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2.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตําบลละ 800,000 บาท เป็นเงิน 
4,000,000 บาท 

- การดําเนินโครงการ/กิจกรรมรายตําบล (800,000 บาท/ตําบล) ต้องมุ่งเน้นใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพ
อ่ืนๆ การยกระดับการท่องเที่ยว Health Care/เทคโนโลยีต่างๆ และการเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนซึ่ง
ไม่ใช่การลงทุน หรือการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถช้ีชัดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

กิจกรรมท่ีสามารถใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมท่ีไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพ้ืนท่ี 
2. ค่าเดินทาง 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าวิทยากร 
5. ค่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
6. ค่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
7. ค่าใช้ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ 
8. ค่าท่ีปรึกษารายคร้ัง/รายกิจกรรม 
9. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่
ชุมชน เป็นต้น 

1. ซ้ือ/เช่า ครุภัณฑ์ 
2. การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
3. ค่าจ้างบุคลากร (มีงบจ้างงานแล้ว) ค่าตอบแทนรายเดือน
ของผู้ปฏิบัติงาน (เช่น ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ 
นักวิจัย ท่ีปรึกษา เป็นต้น) 
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. ค่าสาธารณูปโภค/เชื้อเพลิง/ขนส่ง 
6. ค่าจัดทํา Big data, Application ค่าเช่าพ้ืนท่ี cloud สื่อ
ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ การแสดงสินค้า สํารวจและเก็บ
ข้อมูล ประมวลผล จ้างจัดกิจกรรม 
7. ค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ วัสดุป้องกัน COVID 
8. รายจ่ายลงทุนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม 

 

2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการ ตําบลละ 43,000 บาท เป็นเงิน 215,000 บาท เมื่อได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดําเนินโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี (เริ่มต้นเมื่อเงิน
งบประมาณนําส่งเข้าโครงการ) และมีการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารและดําเนินโครงการ ดังน้ี 

- ให้เบิกจ่ายตามคู่มือหลักเกณฑ์ที่ สป.อว. จะแจ้งรายละเอียดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
- การจ้างงาน จํานวน 20 อัตรา/ตําบล (2,640,000 บาท/ตําบล) 

2.4 การบริหารโครงการของมหาวิทยาลัย 
2.4.1 มหาวิทยาลัยต้องจัดต้ังกรรมการบริหารโครงการเพ่ือดูแลพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบ โดยต้องมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงรวมถึงประสานกับหน่วยงาน
ที่ เ ป็น อว . ส่วนหน้าของจังหวัด Regional System Integrator (เครือข่าย B) และ National System 
Integrator (สป.อว.) 

2.4.2 มหาวิทยาลัยสามารถแต่งต้ังผู้จัดการโครงการ หรือผู้รับผิดชอบในการบริหาร
โครงการในรายพ้ืนที่ได้ 

2.4.3 ให้มี Area Manager ในแต่ละตําบล (อาจจะเป็นกํานัน นายอําเภอ หรือผู้นํา
ชุมชน) เพ่ือช่วยกํากับดูแลการทํางานด้วย 

ทั้งน้ี ผู้บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งว่า กระทรวง อว. จะสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย 

(ใหม่) หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ดําเนินโครงการขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 
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2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งว่า รัฐบาลได้จัดทําโครงการส่งเสริมการจ้าง
งานใหม่ สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน Government Co Payment โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่มีงานทํา มีรายได้          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการสามารถดําเนินการประกอบ
ธุรกิจต่อไปได้ ทําให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐบาล รวมท้ังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และเป็นการสนับสนุนการทํางานและอํานวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้สําเร็จ
การศึกษาใหม่  โดยรัฐบาลสนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้าง จํานวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
จึงขอให้คณะวิชาที่ประสงค์จ้างงานนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว แจ้งไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2563 เพ่ือประสานงานไปยังกรมการจัดหางานต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. รับทราบผลการพิจารณาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร และการทบทวนปรับกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมภายใต้
เป้าหมายที่กระทรวง อว. กําหนดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ในข้อ 2.2 และ 2.3 โดยขอให้
ส่งไปยังกระทรวง อว. ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

2. เห็นชอบให้แต่งต้ังรองอธิการบดี เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง และ
มอบหมายให้รองอธิการบดี เพชรบุรี พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ือดูแลพ้ืนที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อไป ซึ่งมีคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเป็นกรรมการ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.25 น. 
 
 

 
(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


