
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 22/2563 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ณฐัพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
5. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
6. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
11. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
15. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
17. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
19. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
21. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
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23. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
24. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
26. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

3. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

5. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
7. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
8. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
11. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อ.ดร.ปวรสิ มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

4. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

6. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

7. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 21/2563 เม่ือวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 21/2563 เม่ือวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 21/2563 เม่ือวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 21/2563 เม่ือวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม ที่ไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563    
เปนตนไป 

2. ประธานขอขอบคุณ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ ผูชวยอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร พรอมทั้งผูบริหารคณะวิชา/หนวยงาน เจาหนาท่ีและนักศึกษาที่เก่ียวของ ที่ได
ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 การต อ เวลาราชการและการต อการจ างของบุ คลากรสายวิชาการ                  
ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการและการตอการจาง
ของบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะไดรับการพิจารณาใหตอการจางตองดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนงศาสตราจารย 
ภายในวันสิ้นปงบประมาณของปที่เกษียณอายุราชการ และตําแหนงอาจารยหรือผูชวยศาสตราจารยซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งไดยื่นคําขอดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารยไวแลวกอนยื่นคําขอ
ตอการจางกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ก็ใหมีสิทธิยื่นได แตมหาวิทยาลัย 
จะตอเวลาราชการหรือตอการจางใหผูนั้นไดก็ตอเมื่อประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยนั้นไดกอนสิ้นปงบประมาณที่
เกษียณอายุ สวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา จะตองดํารงตําแหนงภายใน 
เดือนเมษายนของปท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งการพิจารณาตอเวลาฯ สภามหาวิทยาลัย
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นจะเกษียณอาย ุ(ภายในวันที่ 30 
กันยายน ของปที่จะเกษียณอายุราชการ) นั้น 

ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการในการพิจารณาการตอเวลาราชการและการตอการจางของ
บุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการเม่ือมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สังกัดมหาวิทยาลัยศลิปากร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับการตอเวลา
ราชการหรือตอการจาง โดยสภามหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาอนุมัติใหตอเวลาราชการหรือตอการจางใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการหรือพนักงานผูนั้นจะเกษียณอายุ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) และ 
ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) จะมีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา โดยจะเกษียณอายุซึ่งอยูในขายที่จะตอเวลาราชการหรือตอการจาง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) รวมท้ังสิ้นจํานวน 3 ราย ไดแก 

1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
 1.1  ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
   คณะโบราณคดี 
 1.2 รองศาสตราจารย ดร.ปยะณัฐ  สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก 
   คณะโบราณคดี 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ราย ดังนี้  
 2.1 รองศาสตราจารย ดร.มยุวา ยงทรัพยอนันต ภาควิชาชีววิทยา  
   คณะวิทยาศาสตร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการตอ
การจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลการนําตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปใชประโยชน ประจําป

การศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองคลังไดสงรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2562 เพ่ือใหคณะวิชานําผลตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร นั้น 

ในการนี้ กองคลังจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบตามที่คณะวิชาไดรายงานผลการนําขอมูลตนทุน
ตอหนวยตอหลักสูตรไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งใชประกอบการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเกณฑคุณภาพ
การศกึษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ตั้งแตปการศึกษา 2562-2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอความรวมมือใหคณะวิชาวิเคราะหการนําขอมูลตนทุนตอหนวยตอ
หลักสูตรไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตรอยางเปนแบบแผนเพ่ือจะไดสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง โดยขอใหคณะวิชาทบทวนการนําขอมูลตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปใชประโยชน
แลวสงไปยังกองคลังภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563  

อนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายคลังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วิเคราะหการนําตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปใชประโยชน เพ่ือนําขอมูลไปใชประกอบการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยเชิญคณบดีทุกคณะวิชาและเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมการอบรม
ดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวมนทยา พวงนวม เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1210-324 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) นั้น   

คณะศึกษาศาสตรจึงประสงค ดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหนงเลขที่ 

A-1-1210-324 เปนตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-026 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 

2. คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวมนทยา พวงนวม             
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 5 ป จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุ มัติจาง               
นางสาวมนทยา พวงนวม เพื่อบรรจุเปนพน ักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่             
A-2-1210-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศกึษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
3. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
4. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
5. ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร ระดับประถมศึกษา กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 คณะศึกษาศาสตร 
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหนงเลขที่ 
A-1-1210-324 เปนตําแหนงเลขที่ A-2-1210-026 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
 2. อนุมัติใหจาง นางสาวมนทยา พวงนวม เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1210-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
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ดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน            
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาวพรพิมล               

สรอยสังวาลย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบตักิาร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0308-051 สังกัดงานจัดการศึกษา นั้น   

กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการ
คัดเลือกคือ นางสาวพรพิมล สรอยสังวาลย วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวพรพิมล สรอยสังวาลย 
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                  
S-2-0308-051 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
4. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง     กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก  อินทรปญญา     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวพรพิมล สรอยสังวาลย เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-051 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปน
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายวรโชติ ไชยเกษมสันต เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-041 สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
คณบด ีนั้น   
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คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายวรโชติ ไชยเกษมสันต         
วุฒิ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะฯ               
จึงประสงคขออนุมัติจาง นายวรโชติ ไชยเกษมสันต เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-1301-041 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท             
สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร ระยานิล    กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล    กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา  เส็งสาย   กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยโอภาส  วงษทวีทรัพย   กรรมการ 
6. นางประภา  เมฆอรุณ      เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายวรโชติ ไชยเกษมสันต เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-041 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร  
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 ขออนุมัติบรรจุ นางสาวณชนก หุตนันท นักเรียนทุนฯ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ นางสาวณชนก หุตนันท นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ไดสําเร็จการศึกษาระดับ               
ปริญญาเอก วุฒิ  Doctor of Philosophy in English จาก University of Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร              
โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯที่คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 คณ ะฯ  จึ งป ระส งค ขออนุ มั ติ จ าง นางสาวณชนก หุ ตนั นท  นั กเรี ยนทุ นฯ ด วยวุฒิ                           
Doctor of Philosophy  in English จาก University of Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1103-032  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ตั้งแต
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมทั้ง
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
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 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร   กรรมการ 
 3. อาจารยเนาวรัตน ปฏิพัทธภักดี     กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน ผาทอง    กรรมการ 
 5. นางสาวประภาพร ถึกกวย     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวณชนก หุตนันท เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1103-032  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัว           
เขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 ขออนุมัติบรรจุ นายภัคพล ทาวเวชสุวรรณ นักเรียนทุนฯ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่  นายภัคพล ท าวเวชสุ วรรณ นัก เรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนาและสงเสริม                     
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(โครงการ พสวท.) ตามความตองการของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Cell and Molecular Biology (Plant Sciences) จาก The 
University of Edindurgh ประเทศสหราชอาณาจักร โดยประสงค จะ เข าปฏิ บั ติ งาน เพ่ื อชด ใชทุ นฯ                      
ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 คณ ะฯ จึ งป ระสงค ขออนุ มั ติ จ าง นายภั คพล ท าวเวชสุ วรรณ นั กเรี ยนทุนฯ ด วยวุฒิ                       
Doctor of Philosophy ส า ข า วิ ช า  Cell and Molecular Biology (Plant Sciences) จ า ก  The University of              
Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย  ตํ าแหน งเลขท่ี  A-1-1304-146 อัตราเงินเดื อน                     
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเปนวันที่                 
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษา                 
จากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล    กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศเวท สิริจามร    กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูม ิ     กรรมการ 
 6. นางศิริพร  เทวฤทธิ์เรืองศร ี     เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายภัคพล ทาวเวชสุวรรณ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1304-146 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่  11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัว               
เขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.6 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวสิราวรรณ สาสุข เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบตัิการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1304-040 สังกัดภาควิชาชีววิทยา นั้น   

คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวสิราวรรณ สาสุข         
วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิ ต (ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึ งประสงคขออนุ มัติ จ าง                     
นางสาวสิราวรรณ สาสุข เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี S-1-1304-040 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. หัวหนาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวชิชุตา เดชรักษา  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ    กรรมการ 
5. นางศริพิร เทวฤทธิ์เรืองศรี    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสิราวรรณ สาสุข เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1304-040 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัว           
เขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.7 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวปทิตตา สัตตภูธร เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  

A-2-1210-018 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวปทิตตา สัตตภูธร           

วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง               
นางสาวปทิตตา สัตตภู ธร เพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน งอาจารย  ตํ าแหน งเลขที ่                     
A-2-1210-018 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศกึษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
3. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
4. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
5. ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 คณะศึกษาศาสตร 
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวปทิตตา สัตตภูธร เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-018 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท                 
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
 1. นางสาวกนกวรรณ เจริญกิจอมร วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1303-137 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 2. นายธนพล เจริญวงษไพบูลย วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1303-138 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 3. นางสาวอรวรรณ เหลืองสีเพชร วุฒิปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตร
นานาชาติ ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดํ ารงตําแหน งอาจารย  ตํ าแหนงเลขท่ี  A-1-1307-143              
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 4. นายภูวดล แสงภู วุฒิดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-1601-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ            
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที่            
3 มีนาคม 2563 
 5. นายศิวนัส บุญศรีพรชัย วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1601-007 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที่ 
3 มีนาคม 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 5 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตํ าแหน งนักวิทยาศาสตรปฏิบัติ การ ตําแหน งเลขที่  S-1-1503-517 สั งกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร                  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น 
  เพ่ือใหการบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนไปดวย 
ความเรียบรอย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนง
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จากตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1503-517 เปนตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1503-014 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
จากตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1503-517 เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1503-014 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน                  
27 อัตรา ทั้งน้ี การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่  30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                      
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวที่สวนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย     
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป ซึ่งตอมาที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
(เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ดังนี้ 
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ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
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 กุมภาพันธ 2563 - 2 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2 - 
ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 2 
ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - 2 
ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 2 

รวม  6 14 
 
ในการน้ี คณะโบราณคดีขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักพัสดุ
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบด ีคณะโบราณคดี โดยใช
งบประมาณเงินรายไดของคณะโบราณคดี เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี  

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ดังนี ้
ตามที่มหาวิทยาลัยไดนําระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) มาใช

เพ่ือเปนศูนยกลางของขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานดานงบประมาณ พัสดุ การเงิน       
และบัญชี ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานพัสดุ จํานวน 1 ราย                 
มีหนาที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี          
วาดวยการพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) พรอมทั้งจัดทําเอกสาร                  
การจัดซื้อจัดจางผานระบบ SU-ERP ประสานงานในงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง การจําหนายและการบริจาค
ครุภัณฑที่ เสื่อมสภาพ ประกอบกับคณะโบราณคดี มีหนวยงานภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร จํานวน                    
2 หนวยงาน ไดแก ศูนยสันสกฤตศึกษา ศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี และคณะฯ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ศูนยสันสกฤตศึกษา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแตปการศึกษา 
2559 เปนตนมา จึงตองมีการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอน รวมทั้งศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี ดําเนินการจัดการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงเลขท่ี                  
S-2-0901-004 ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี โดยใชงบประมาณเงินรายไดของคณะโบราณคดี และมีเงื่อนไขการบรรจุ           
วุฒิปริญญาตรี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                 

คณะเภสัชศาสตร  
   (วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ  
  (วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 

ในการเขาสูระดับตําแหนงที่ สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 2) 

  
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 19/2563 เมื่อวันที ่              
20 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงที่จะ
ใหใชเพื่อประเมินใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน  
ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)  
โดยแผนกําหนดใหสวนงานโดยมติคณะกรรมการประจําสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอเปดคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้นตําแหนงใน
ระดับชํานาญงานและชํานาญการ เพื่อเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย พิจารณาในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
นั้น 
 มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงท่ีจะใหใช
เพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน เฉพาะ
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลา
ดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสู
ระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) และสวนงานได
แจงความประสงคขอเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสู
ระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 2) 
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ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามแผนระยะเวลาการดําเนินงาน กองทรัพยากรมนุษยไดจัดทํา  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา             
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 
2563 (ครั้งที่ 2) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง            
เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน 
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ตามท่ีเสนอ โดยใหสามารถยื่นเรื่อง
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึนไดตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมทั้งไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่องในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นั้น 

ในการนี้  กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
ไดแกไขปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบผานระบบ MIS ระบบ กพร. และแผนกลยุทธ
พรอมทั้งรายงานการดําเนินโครงการภารกิจนโยบายที่รับผิดชอบตามแบบฟอรมที่กําหนดรอบ 12 เดือน        
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปรอบ 12 เดือน ภาพรวมผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน 48 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปาหมายจํานวน 39 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 81.25 และคะแนนเชิงคุณภาพโดยรวมมีผลการดําเนินงานเทากับ 
4.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและ
สงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI มีผลการดําเนินงานมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 100.00 และคะแนนเชิงคุณภาพ 5.00 คะแนน ลําดับตอมา ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION มีผลการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 88.89 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.50 คะแนน ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพร
ภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 87.50 และ
คะแนนเชิงคุณภาพ 4.13 คะแนน ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียง
ดานวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 82.35 และคะแนนเชิงคุณภาพ 
4.29 คะแนน และยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพ่ือแกปญหาของ
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ชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 42.86 และคะแนน        
เชิงคณุภาพ 2.71 คะแนน ตามลําดับ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
คะแนนเชิง
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง 
และความมีช่ือเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC 
REPUTATION 

17 14 82.35 4.29 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม 
ตอบโจทยการเปลีย่นแปลงของประเทศ เกิดคณุคาทาง
เศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม : 
RESEARCH AND CREATIVITY 

7 3 42.86 2.71 

ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบรหิารจดัการที่ทันสมยั 
นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธภิาพ  : 
SMART ADMINISTRATION 

9 8 88.89 4.50 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสรมิ
ความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART 
STUDENT AND ALUMNI 

7 7 100.00 5.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากร
สูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

8 7 87.50 4.13 

รวม 48 39 81.25 4.18 

 
2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานโครงการ

ภารกิจนโยบายรอบ 12 เดือน พบวา มีการดําเนินงานโครงการแลวจํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได จํานวน 535,484,800 
บาท คิดเปนรอยละ 35.10 จากเงินงบประมาณทั้งหมด 1,525,631,379 บาท (ไมนํางบบุคลากรมาคํานวณ) 
ซึ่งในรอบ 12 เดือน มีการเบิกจายงบประมาณภารกิจนโยบาย จํานวน 531,999,200 บาท คิดเปนรอยละ 
99.34 

ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน  
(1) จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ยังมีปริมาณนอย 
(2) จํานวนบทความ Review Article /หรือ Book Chapter ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ยังมีปริมาณนอย 
(3) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานดานระบบปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือ

ความเสี่ยงทางไซเบอร ยังไมมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนในระดับมหาวิทยาลัย 
(4) แนวทางการเพ่ิมรายไดของมหาวิทยาลัยยังไมมีความชัดเจน 
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ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา 
(1) มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหเกิดกิจกรรม โครงการและการจัดประชุมสัมมนากับ

ตางประเทศโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมผานระบบ Video Conference ใหมากขึ้น 
(2) สงเสริมใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมมากขึ้น และมีการ

จัดเก็บเปนฐานขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือนําไปใชประโยชนดานอ่ืน เชน การวิจัย การฝกประสบการณของ
นักศึกษา 

(3) จัดทําแผนการดําเนินงานดานระบบปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทาง
ไซเบอร 

(4) ควรกําหนดนโยบายและแนวทางการเพ่ิมรายไดทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่กองแผนงาน
เสนอ 

ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาตรวจสอบและเพ่ิมเติมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายใหครบถวน แลวสงไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ไดใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 พรอมทั้งไดกําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร รอบ 12 เดือน นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563         
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ประกอบดวย ตัวชี้วัดจํานวน 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ทั้งสิ้น จํานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.67 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสําเร็จของการดําเนินงาน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก และมีคะแนนคุณภาพเทากับ 89.60 หรือ 4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5        
เมื่อพิจารณายุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพ่ือ
แกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY และยุทธศาสตรที่  5 สรางและเผยแพร
ภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING มีผลการดําเนินงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
100.00 และมีคะแนนคุณภาพเทากับ 100 หรือ 5.00 คะแนน ลําดับตอมา ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน 
เปนเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงดานวิชาการ: ACADEMIC REPUTATION ผลการดําเนินงานคิดเปน    
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รอยละ 75.00 และมีคะแนนคุณภาพเทากับ 85.00 หรือ 4.25 คะแนน ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและ
สงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI ผลการดําเนินงานคิดเปน    
รอยละ 100.00 และมีคะแนนคุณภาพเทากับ 85.00 หรือ 4.25 คะแนน และยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบริหาร
จั ด ก ารที่ ทั น ส มั ย  น วั ตก ร รม ใน ก ารบ ริห าร  ม าใช อ ย า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ : SMART AND GREEN 
ADMINISTRATION ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 80.00 และมีคะแนนคุณภาพเทากับ 78.00 หรือ 3.90 
คะแนน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดระดับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนคุณภาพตามเกณฑ
คณะกรรมการประเมิน

มหาวิทยาลัย 

เตม็ 100 คะแนน 
(5 คะแนน) 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน 
เปนเลิศเฉพาะทางและความมีช่ือเสียง
ดานวิชาการ: ACADEMIC 
REPUTATION 

4 3 
NA  

1 ตัวช้ีวัด  

75.00 85.00 
(4.25) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณา
การผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค การบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบ
โจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศเกิด
คุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศ เพ่ือแกปญหาของชุมชน 
สังคม : RESEARCH AND 
CREATIVITY 

3 3 100 100 
(5.00) 

ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหาร
จัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการ
บริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ  :  
SMART AND GREEN 
ADMINISTRATION 

5 4 80.00 78.00 
(3.90) 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและ
สงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับ
ศิษยเกา : SMART STUDENT AND 
ALUMNI 

1 1 100 85.00 
(4.25) 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพร
ภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : 
SILPAKORN BRANDING 

2 2 100 100 
(5.00) 

รวมทั้งสิ้น 15 13 
86.67 
ดีมาก 

89.60 
(4.48) 
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หมายเหตุ  :    1. ตัวชี้วัดที่ไมตองประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
1.1 ตัวชี้วัดระดับเปาหมายท่ี 1 มี 2 ตัวชี้วัดยอย คือ  

ตั วชี้ วัดที่  1 .1  อันดับของประเทศ ใน  SCImago Institutional Rankings ด าน 
Innovation  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ติดอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS 
World University Rankings by Subject ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2563 (เริ่มประเมินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

1.2 ตัวชี้วัดระดับเปาหมายท่ี 4 มี 1 ตัวชี้วัดยอย และ 1 ตัวชี้วัดใหญ คือ  
ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละของบัณฑิตที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตาม

มาตรฐาน CEFR ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป หรือเกณฑอ่ืนที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแกนักศึกษา (ผลสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณท่ีไดรับประเมินโดยหนวยงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2562-2563 (เริ่มประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

2. ตัวชี้วัดที่ยังอยูระหวางดําเนินการสํารวจขอมูล โดยจะสิ้นสุดผลการดําเนินงานในเดือน
มกราคม 2564  มหาวิทยาลัยจึงขอระบุเปน N/A คือ ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4 บรรลุเปาหมายผลลัพธ
ดาน Academic Reputation Survey อยูระหวางการสํารวจขอมูล โดยจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2564 
และจะรายงานผลการดําเนินงานตอไป  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสํารวจผลการดําเนินงานใหแลว
เสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ (เดือนกันยายน 2564) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
ตามที่กองแผนงานเสนอ 

ทั้งนี้ ประธานมีขอเสนอแนะวาในปถัดไปอาจพิจารณาปรับตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหทาทาย
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดี และที่ปรึกษาโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Transformation) 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
หรือมีตนทุนอื่นๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีการใช
เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย รายวิชาของคณะดุริยางคศาสตร 

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อาศัยอํานาจตามความในขอ 4.1 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2563  โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตที่ เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาปลาย            
ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้  
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัด
การศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมอบหมายใหกอง
กฎหมายปรับแกไขขอความใน (ราง) ดังกลาวโดยระบุเพ่ิมเติมใหการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียน 
ตามขอ 2 ซึ่งเปนรายวิชาของคณะดุริยางคศาสตร ใชกับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศกึษา กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

2. เห็นชอบใหปรับแกไขขอความในขอ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2563 โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ 5 ใหกําหนดสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชาและชุด
วิชา ในขอ 4.1 และขอ 4.2 ในอัตรารอยละ 20 แกบุคคลดังตอไปนี ้

5.1 นักเรียนซึ่งกําลังศกึษาอยูในระดับชั้นมัธยมศกึษาหรือเทียบเทา 
5.2 นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัย 
5.3 ศิษยเกาซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
5.4 ผูมีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณข้ึนไป 
5.5 กรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด 
การใหสวนลดที่เกินอัตรารอยละ 20 ใหคณะกรรมการประจําคณะเสนอเหตุผล

และความจําเปนตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใหอธิการบดีประกาศกําหนดตอไป” 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
ไมมี  

 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 

ไมมี  
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 

ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การพบปะหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา นายอเนก เหลาธรรมทัศน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะมีกําหนดเขาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยจะ
หารือเกี่ยวกับประเด็นโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําศักยภาพอัตลักษณความเปนเลิศทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรผสมผสานใหมีความสอดคลองในรูปแบบของการจัดโครงการ
กิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนโครงการที่สามารถตอบโจทยและใชเปนนโยบายในการพัฒนาประเทศชาติได เชน      
องคความรู คุณคา สุวรรณภูมิ พิพิธภัณฑศลิปกรรมแหงชาติ สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทย ศูนยอนุรักษมรดก
วัฒนธรรมไทย เปนตน ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมจะไดหารือกับคณบดีทุกคณะวิชาเพื่อรวมกัน
กําหนดรายละเอียดสําหรับการนําเสนอโครงการและการจัดแสดงผลงานใหรัฐมนตรีและคณะชมในวันดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.2   พิธีเปด Co-Working Space “THE CONNECTOR” มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และหอง Su Innovation Club by GSB Startup  
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 เปนพื้นที่ Co-Working Space 
ภายใตชื่อ “THE CONNECTOR” และไดรับทุนสนับสนุนการปรับปรุงหองสวนหนึ่งจากธนาคารออมสิน      
เพ่ือเปน Su Innovation Club by GSB Startup ในพ้ืนท่ี Co-Working Space โดยพ้ืนที่ดังกลาวจะเปนพ้ืนที่
ในการพัฒนา แสดงผลงาน สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาความเปนผูประกอบการ และสรางสรรคนวัตกรรม เปน
แหลงรวมตัวของนักศึกษา นักวิจัย อาจารย และบุคคลในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูประกอบการทั่วไปเขามารวม
กิจกรรม ปรึกษา ประชุมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและความรูสูการเปนวิสาหกิจเริ่มตน โดยมีวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือที่ใชในการสรางชิ้นงานตนแบบหรือนวัตกรรม ซึ่งจะทําใหผูเขาใชบริการไดรับประสบการณจากการ   
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ลงมือปฏิบัติดวยตนเองในการสรางตนแบบจําลอง หรือพัฒนาชิ้นงานตัวอยางทดสอบ เพ่ือนําไปพัฒนาและ   
ตอยอดการทําธุรกิจไดในอนาคต นั้น 

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดกําหนดเปดพ้ืนที่ดังกลาว
อยางเปนทางการ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมพิธีเปด   
Co-Working Space “THE CONNECTOR” มหาวิทยาลัยศิลปากรและหอง Su Opening Innovation Club 
by GSB Startup ณ พื้นที่ชั้น 1 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม ในวันและเวลาดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  
       
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


