
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 11/2564 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
9. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 

10. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
11. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

10. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

14. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
15. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
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16. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
17. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
18. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

3. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

4. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

5. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
7. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
8. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

5. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

6. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา 

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

9. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

10. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย 

12. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา ลากิจ 
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองอธิการบดี เพชรบุรี บุคลากรและเจาหนาที่ ท่ีเก่ียวของที่

ชวยกันปฏิบัติหนาท่ีในวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ควบคุมโรคที่รัฐจัดตั้งขึ้นในระดับจังหวัด (Local Quarantine) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ซึ่งขณะนี้มีจํานวนผูปวยสะสม จํานวน 1,048 คน โดยโรงพยาบาลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไดฉีดวัคซีน
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความเสี่ยงใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว จํานวน 42 คน  

2. เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลอยูระหวางการทยอยจัดสรรวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อีกทั้งหนวยใหบริการฉีดวัคซีนแตละแหงตองรับผิดชอบดูแลหลายหนวยงานอาจทําใหตอง
ใชเวลาในการขอรับวัคซีนดังกลาว 
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ทั้งนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรจะประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการอํานวยการโครงการศูนยฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการฉีควัคซีนใหกับ
บุคลากรและนักศึกษา รวมท้ังประชาชนทั่วไป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยขอความอนุเคราะหจาก      
คณะเภสัชศาสตร พรอมทั้งเจาหนาท่ีจากคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุนศิลปากรจัดเตรียมอุปกรณเครื่องวัด   
ความดัน เพ่ือรองรับการใหบริการฉีดวัคซีนในวันดังกลาว 

รองอธิการบดี เพชรบุรี ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดจัดสง
รายชื่อบุคลากรไปยังโรงพยาบาลชะอําเพ่ือเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในรอบที่ 2 จํานวน 300 คน พรอมทั้งไดขอโควตาการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติมใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัย 
คนสวน พนักงานรานสะดวกซื้อที่ทํางานอยูภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สําหรับผูประกอบการรานคา
ภายในมหาวิทยาลัยจะไดรับการฉีดวัคซีนรอบถัดไป 

3. สําหรับภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใหคณะวิชาดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในรูปแบบออนไลน และรูปแบบบรรยายในชั้นเรียน เนื่องจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ทั้ งนี้  รองอธิการบดีฝายวิชาการให ไดขอมูลเพ่ิมเติมวา พ้ืน ท่ีวิทยาเขตพระราชวัง      
สนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรสีามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได โดยตองดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด 
และการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร จะไดหารือ
เก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนกับคณบดีคณะวิชาพื้นทีว่ิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ ์
 
สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได
พิจารณาเรื่องการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผูสมควรแตงตั้งเปน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะวา ในการเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ในแตละปการศึกษาไมควรเกิน 3 ราย และขอให
มหาวิทยาลัยนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ในครั้งถัดไป ขอใหคณบดีคณะวิชาแจงขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามความประสงคของสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2560 (ชั้นปที่ 4) รอบกอนสําเร็จ
การศึกษา ดวยโปรแกรม Speexx ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
มีนาคม 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสรางขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนํามาใช
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลตามกรอบอางอิ ง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) เพื่อใหทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแตละคน โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 
2559 เปนตนไป ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 22 มกราคม 
2561 ไดมีมติใหความเห็นชอบในหลักการของการจัดการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เม่ือแรกเขาและสําเร็จการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ไดมีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัด
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 (ชั้นปท่ี 4) 
รอบกอนสําเร็จการศึกษาดวยโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx นั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2560 (ชั้นปที่ 4) รอบกอนสําเร็จการศึกษา ดวยโปรแกรม Speexx ระหวางเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาเขารวมการทดสอบ จํานวน 3,989 คน มีนักศึกษาท่ีมีความรู
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป จํานวน 75 คน (คิดเปนรอยละ 1.88) และมีนักศึกษาที่
มีความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษต่ํากวาระดับ B2 จํานวน 3,914 คน (คิดเปนรอยละ 98.12)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอน

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 
2561 (ชั้นปที่ 3) รอบพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในป
การศึกษา 2562 (ช้ันปที่ 2) รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2563 (รอบเก็บตก) และรอบพิเศษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2563 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
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สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
นโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ตั้งแต
ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Languages) ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2563 เมื่อวันอังคาร
ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติใหความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP นั้น  

 ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 3) รอบพิเศษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 2) รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2563 (รอบเก็บตก) และรอบพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาในป
การศึกษา 2562-2563 โดยดําเนินการจัดทดสอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และวันที่ 6 มีนาคม 2564 
เรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดีคณะวิชาประชาสัมพันธเพื่อใหอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอนกําชับนักศึกษาเขารวมทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาจะตอง
ผานเกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B2 หรือเขารับการพัฒนา
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด  (Intensive Course) กอนสําเร็จการศกึษา 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานผลการศึกษาหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 รอบท่ี 1 และ
รอบที่ 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา โดยมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเขารับการทดสอบในรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเขาเปน
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นักศึกษา แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งในปการศึกษา 2563-2564 ไดเปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561       
(ชั้นปที่ 3) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 6 รอบ ไปแลวนั้น  

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 รอบที่ 1 และรอบที่ 2  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชากําชับนักศึกษาลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ใหครบตามหลักสูตรที่กําหนด
เพ่ือใหทันในรอบที่จะสําเร็จการศกึษา 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการศึกษาหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2563 ประจําภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 1) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2562 กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ตองผานการ
ทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ โดยมีผลการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEF) ในระดับไมต่ํากวาระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับไมต่ํากวาระดับ B2 และไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิ เศษในหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) โดยมีคาจายตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และไดรับผลการประเมินเปน “S” 
(Satisfactory) ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) แก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2563 จํานวน 4 รอบ ไปแลวนั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือรายงานผลการศึกษาหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขา
ศึกษาในปการศกึษา 2562-2563 ประจําภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2563 (รอบที่ 1)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.7 (ราง) แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม 
2564 - กันยายน 2569) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
(ราง) แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.มศก.) ซึ่ง
คณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทํา (ราง) แผนแมบทดังกลาว โดยพิจารณาจากขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
จํานวนทั้งสิ้น 58 โครงการ รวมงบประมาณ 57,359,000 บาท ดังนี ้

1. โครงการ/กิจกรรมจากคณะวิชาและหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 24 
โครงการ 

2. ขอเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน (Fundamental Fund, FF) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 
34 โครงการ 

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค จะปรับปรุงระบบฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University Research Information System : RIS) โดยมีการจัดหมวดหมูเพื่อความสะดวกใน
การใชงาน และสามารถตรวจสอบงานวิจยัท่ีเขารวมโครงการ อพ.สธ.มศก. ได 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไดจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหาร
แหงมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีฐานะเทียบเทากอง นั้น 

ในการนี้ ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
สรุปผลการดําเนินงานของศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ที่สนับสนุนเงินทุน ไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หนวยบริหารและ
จัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสามารถจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไดมากกวา 65 ลานบาท และมีแนวโนมที่จะไดรับ
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยมีเปาหมายขอรับการสนับสนุนทุนประมาณ 150 ลานบาทตอป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.9 คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) แจงผลการ

พิจารณาอทุธรณ  
  (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
ระเบียบวาระที่  3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นายคณภูมิ รตินที เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี  

A-2-1210-027 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น 
  คณะฯ ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนแล ว ผู ได รับการคัด เลือกคือ นายคณภูมิ  รตินที                           
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 5 ป เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค         
ขออนุมัติจาง นายคณภูมิ รตินที เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            
A-2-1210-027 อัตราเงิน เดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร               
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร   ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
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4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรยีน คณะศึกษาศาสตร 
5. ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร ระดับประถมศึกษา คณะศกึษาศาสตร 
6. นางสาวชนัญชิดา เพชรเจริญ     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายคณภูมิ รตินที เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท 
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที ่           
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล           
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
 1. นางสาวณชนก หุตนันท วุฒิ Doctor of Philosophy in English จาก University of 
Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1103-032 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
 2. นายวรโชติ ไชยเกษมสันต วุฒิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-041 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี          
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
 3. นางสาวสิราวรรณ สาสุข วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการตําแหนงเลขที่ S-1-1304-040 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที ่2 ธันวาคม 2563 
 4. นางสาวอภิสรา อัตตวนิช วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0321-047 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ 
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
 5. นายปญจพจน ชิวปรีชา วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                       
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S-1-0305-231 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการทรัพยสิน กองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที ่18 พฤศจิกายน 2563 
 6. นายธนันพัชญ ภากรณธนเกียรติ วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่         
S-1-0305-233 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 6 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  190/2564 ลงวันที่  22 มกราคม 2564 สั่ งบรรจุ               
นางสาวก่ิงกาญจน บูรณสินวัฒนกูล วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-068 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น 

คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวก่ิงกาญจน  บู รณสินวัฒนกูล เนื่ องจากเปนผู มีประสบการณดานการสอน                 
โดยเคยปฏิบัติงาน ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตวันที ่             
11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเปนเวลา 3 ป 7 เดือน 18 วัน (1,330 วัน) โดยประสบการณ
ดังกลาวเปนประสบการณที่ไมทับซอนกัน และมีประโยชนสอดคลองกับความตองการของคณะศึกษาศาสตร  
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 คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรให  นางสาวกิ่ งกาญจน  บู รณสินวัฒนกูล ไดรับคา
ประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 2,300 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของคณะ
ศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที ่4 มกราคม 2564 ซึ่งเปนวันทีร่ายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  5/2548 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2548                       
ครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาให 
ความเห็นชอบในการกําหนดเงินคาประสบการณ สวนจํานวนเงินที่ใชในการจายเปนเงินคาประสบการณใหใช
จากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ทั้งนี้ ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติวา
หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชา            
ไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่  ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงานท่ีประสงคเสนอขออนุมัติ
จายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณให
มหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาวก่ิงกาญจน บูรณสินวัฒนกูล โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 2,300 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่           
4 มกราคม 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒกิารศึกษาไวในทะเบียนประวัติ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศกึษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป          
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน           
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ 
ผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
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การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายเอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขท่ี 390 อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,430 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป  ตั้งแตวันที่  18 สิงหคม 2558 ถึงวันที่               
17 สิงหาคม 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที ่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน            
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,430 บาท เกินกวาขั้นแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายสุรภัทร พิไชยแพทย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1808-337 อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,940 บาท สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร
และความมั่นคง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 
2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรและ              
ความมั่นคง จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน 
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,940 บาทเกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)                 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติขาราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย และทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย          
ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบ       

อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-1101-511 สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี           
คณะอักษรศาสตร นั้น  
  เพ่ือใหการดําเนินงานคณะอักษรศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะอักษรศาสตร 
ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากตําแหนงนักคอมพวิเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1101-511 สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี 
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เปน ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่           
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S-2-1101-003 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร โดยมีเงื่อนไข       
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาตร ี
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1101-511 
สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เปน ตําแหนงนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-003 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะอักษรศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-503 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป นั้น  
 เพื่อใหการบริหารจัดการกรอบอัตรากําลังเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะมัณฑนศิลปในปจจุบัน คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-503 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป 
เปนนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-009             
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง          
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี 
ตําแหนงเลขท่ี S-1-1001-503 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เปนนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-009 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศลิป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขอให ก.บ.ม. มอบอํานาจใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินคดี

ปกครองแทน 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย นายกมล แมลงทับ ไดยื่นฟองมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูถูกฟองคดีที่  1 กับพวกรวม              
6 คน ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตอศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที ่ บ.116/2564           
โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) เปนผูถูกฟองคดีที ่ 3 รายละเอียดปรากฏตาม     
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คําฟอง ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งสงมาพรอมคําสั่งเรียกใหทําคําใหการของศาลปกครองกลาง ลงวันที่             
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 เพ่ือใหการดําเนินคดีดังกลาวเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว จึงเห็นสมควรเสนอให ก.บ.ม.          
ม ีมต ิมอบอํานาจให อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยศ ิลปากรเป นผู ร ับมอบอํานาจให ทําการแทน ก.บ .ม .                 
ในการยื่นคําใหการตอศาลปกครองกลางและดําเนินการแทนจนคดีถึงที่สุด เชน มีอํานาจลงชื่อในคําใหการ 
คํารอง คําขอ คําแถลง คําอุทธรณ หรือเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวของในคดี รวมทั้งยื่นเอกสารดังกลาว ใหถอยคํา 
ตอศาล มีอํานาจดําเนินการพิจารณาใดไปในทางจําหนายสิทธิของ ก.บ.ม. เชน การยอมรับตามที่คูกรณ ี            
อีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ มีอํานาจในการใชสิทธิในการ
อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม ทั้งนี้ ใหมีอํานาจมอบอํานาจชวงตอไปดวย 
ตลอดจนรับเงินคาธรรมเนียมศาลคืน หรือรับเงินท่ีชําระหนี้ตามคําพิพากษา หรือรับเงินกลางจากศาล รับเอกสาร
จากศาล หรือสิ่งอื่นใดจากศาล รวมทั้งดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของจนเสร็จการ แทน ก.บ.ม. ได               
โดย ก.บ.ม. ยอมรับผิดชอบในการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจของ ก.บ.ม.           
ไดทําการไปนั้นทุกประการ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูรับมอบอํานาจ
ใหทําการแทน ก.บ.ม. ในการยื่นคําใหการตอศาลปกครองกลางและดําเนินการแทนจนคดีถึงที่สุด ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

จัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของคณะเภสัชศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้  คณะเภสัชศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่ ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 2 อัตรา โดยแสดงเหตุผล             
และความจําเปน ดังนี้  

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง 
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกในป 2564 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง 
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะเภสัชศาสตร เน่ืองจากสัดสวนของ
จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา เทากับ 1 : 11.56 (ปการศึกษา 2563) ซึ่งมีภาระงานสอนเกินกวาคามาตรฐาน
บุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอกับภาระงาน  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1402-010 เพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร          
ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในป 2564 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
 2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1400-077 สังกัดคณะเภสัชศาสตร  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายสนับสนุน จํานวน 5 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 
ในการประชุมครั้งที่ตาง ๆ มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               
ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ดังนี ้

 

 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน  

(เงินรายไดสมทบ) 
ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ครั้งท่ี 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 4 
ครั้งท่ี 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 1 
ครั้งท่ี  1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 3 1 
ครั้งท่ี  4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 - 2 
ครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2 - 
ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 2 
ครั้งท่ี 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - 2 
ครั้งท่ี 19/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 2 
ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 
ครั้งท่ี  1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 1 - 

รวม  7 15 
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ในการน้ี ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) จํานวน 5 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนหนวยงานภายในระดับกองมีหนาที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจากเปนหนวยงาน                  
ที่จัดตั้งใหม มีอัตรากําลังไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยศูนยกลางนวัตกรรมอาหาร
แหงมหาวิทยาลัยศิลปากรมีหนาที่ปฏิบัติงานภายใตการทํางานรวมกับหนวยงานใหทุนแตละภาคสวน ไดแก 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนดลยีแหงชาติ (สวทช.) หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม    
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (บพท.) และหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข.) เปนตน ซึ่งในปงบประมาณ 2564 ศูนยฯ สามารถจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา                
ไดมากกวา 65 ลานบาท และมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป โดยมีเปาหมายใหศูนยฯ สามารถรองรับทุน
ไดสูงถึง 150 ลานบาทตอป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 5 อัตรา          
ไดแก ตําแหนงเลขที่ S-2-0311-001 ตําแหนงเลขท่ี S-2-0311-002 ตําแหนงเลขที่ S-2-0311-003 ตําแหนง
เลขที่ S-2-0311-004 และตําแหนงเลขที่ S-2-0311-005 สังกัดศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 ปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑและวงเงินจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณ

รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองแผนงานไดดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับ เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายจาก

เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑและ
วงเงินจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565         
1. การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกําหนด

สัดสวนการจัดทําโครงการตามภารกิจนโยบายที่รอยละ 30 ของงบประมาณรายจายจากเงินรายได โดยนับรวม
งบบุคลากรในภารกิจประจําท่ีรอยละ 70 สําหรับคณะที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได ไดแก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร  ศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
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และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ สําหรับ  
คณะวิชาที่ใชงบประมาณเงินรายไดบริหารจัดการภายในคณะของตนเอง (คณะดุริยางคศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ) เม่ือคิดสัดสวนภารกิจนโยบายตอ
ภารกิจประจํา 30 : 70 ใหหักในสวนของงบบุคลากรออก (ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ        
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563) 

2. การกําหนดสัดสวนการจัดทําโครงการตามภารกิจนโยบายในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 
ใหยกเวนสําหรับสวนงานตอไปนี้ หอศิลป สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงาน
อธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนสวนงานสนับสนุนที่ดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะ 
และจัดทําโครงการตางๆ ตามกรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 ไดกําหนดเปาหมาย 
ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และกลยุทธ พรอมสัดสวนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 

 

กรอบแนวทางกรอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
รอยละของ

งบประมาณรายรับ 
เปาหมายที ่1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มุงบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
และวิทยาศาสตร พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (Active 
Citizen) 
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 : การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสําหรับผูเรียนรูตลอดชีวิตผาน
สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สรางสรรคและเปนระบบดิจิทัล 
กลยุทธที่ 1 

1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการใหความรูขามศาสตร รวมจัดหลักสูตรในระบบ และหลักสูตรใน
ประกาศนียบัตร (non-degree) กับพันธมิตรท้ังในและตางประเทศ เพ่ือรองรับกับเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (Active Citizen) 

1.2  พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.3  การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสาํหรบัผูเรยีนรูตลอดชีวิตผานสภาพแวดลอมในการ

เรียนรูที่สรางสรรค และการเพิ่มประสบการณ 
1.4  ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใหบริการ และสภาพแวดลอมการเรียนรูใหม

ใหมีความสรางสรรค มีความเปนสากล สามารถปฏิบัติงานไดจริง และเนนการเปนผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปนผูนําในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
งานสรางสรรคโดยใชองคความรูและบูรณาการศาสตรที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางคุณคา และมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยนื 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : งานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
สรางและใชประโยชนองคความรู บูรณาการศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยนื 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 30 
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กรอบแนวทางกรอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
รอยละของ

งบประมาณรายรับ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 2 : การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยนื 
กลยุทธที่ 2 

2.1 ออกแบบคลัสเตอรการวิจัยขามศาสตรใหสอดคลองกับแหลงทุนและเชื่อมโยงกับเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ดานสังคม เนนการสรางคุณคาและ
ผลกระทบ (Value and Impact) ใหกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (Research Ecosystem) และเครือขายความรวมมือ เชน ภาคี
เครือขายความรวมมือ (Partners) คูความรวมมือ (Collaborators) ผูรวมสรางคุณคา (Co-creators) 
การแบงปนทรัพยากร (Sharing Resources) รวมถึงสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการวิจัย
สรางสรรคและนวัตกรรมแบบบูรณาการ (Support and Motivation) 

2.3 ตอยอดงานวิจัยไปสูทรัพยสินทางปญญา และโอกาสเชิงธุรกิจ (Commercialize) เพื่อเพ่ิมแหลง
รายไดอยางยั่งยืน 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 3 : การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยนื 
กลยุทธที่ 3 

3.1 ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ การบูรณาการโครงการที่สรางคุณคาใหกับสังคม
และประเทศ  

3.2 พัฒนาระบบนิเวศการบริการวิชาการ (Academic Service Ecosystem) และสภาพแวดลอม
และบรรยากาศที่เอื้อตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพ่ือการ
ใหบริการลูกคาแบบครบวงจร One-stop Customer Services 
เปาหมายที่ 3 ดานการบริหารจัดการองคกร : มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน “Digitally Transformed 
University” พัฒนาไปสูความเปนเลิศ สามารถปรับตัวยืดหยุนพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงผานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและความรวมมือรวมใจของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองคกร บูรณาการศักยภาพ
ของบุคลากรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ พัฒนาตนเองอยูเสมอและมุงมั่นตอคานิยมองคกรท่ีสงเสริม
ใหเปนองคกรแหงการสรางสรรค มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหไดรับความไววางใจ
จากสังคม มีความมั่นคงทางการเงิน และมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถ
ปรับตัวพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนา
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธที่ 4 

4.1 เสริมสรางคานิยมองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยางตอเน่ืองดวย
ความเปนเลิศและนวตักรรม  

4.2 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางเสริมสมรรถนะหลักขององคกรในปจจุบันและอนาคต  
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ดานบริหารจัดการ        

ดานบริหารการวจิัย ดานบริหารบริการวชิาการ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล) ดวยการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล 
(Digital Transformation) 
เปาหมายท่ี 4 ดานภาพลักษณศิลปากร : เปนสถาบันทางวิชาการท่ีมีความโดดเดนดานการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตรเปนผูนําในการสรางมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

ไมนอยกวา 
รอยละ 30 
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กรอบแนวทางกรอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
รอยละของ

งบประมาณรายรับ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอบรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปน
เลิศในเวทีโลก 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5 : การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอ่ืน เพื่อความผาสุกของ
สังคม 
กลยุทธที่ 5 

5.1 สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
5.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอ่ืน เพ่ือความผาสุกของสังคม 

( สามารถเฉลี่ยรวมกันทุกยุทธศาสตรได ) 

 
ทั้งนี้ กําหนดสัดสวนสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรคไมนอยกวารอยละ 5 ของประมาณการ

รายรับ (สําหรับคณะวิชาที่ตั้งงบประมาณการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะ
วิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยใช
เงินกองทุนวิจัยสรางสรรค ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัย
นานาชาติ ตองดําเนินการคืนเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอยละ 6.50    
รอยละ 6.00 และรอยละ 7.00 ตามลําดับ และการจัดสรรเปนทุนการศึกษารอยละ 3.00 เพ่ือการบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด 

4. การติดตามประเมินผลโครงการภารกิจนโยบาย เพ่ือใหนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดบรรลุตามเปาหมาย ดังนี ้

4.1 การบรรลุผลตามตัวชี้วัด (KPI) ในสวนภารกิจนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งไดทํา
ความตกลงกับหัวหนาสวนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.2 รอยละการใชจายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบาย  
หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565           
1. งบประมาณรายจายจากเงินรายได หมายรวมถึงเงินรายไดโครงการปกติและเงินรายได

โครงการพิเศษ ซึ่งเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 

2. การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา สวนงานและหนวยงาน
ตางๆ ตองจัดทํางบประมาณใหสอดคลองตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแยกประเภทรายจายตามผลผลิต แผนงานและงาน/โครงการ ตามแบบฟอรมที่
กําหนด ท้ังนี้ จะตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมทั้งระบุรายละเอียดคําขอใหชัดเจนตามประเภทของงบ
รายจายเพ่ือเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด  

3. การจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่
กําหนดสัดสวนของภารกิจนโยบาย รอยละ 30 ใหยกเวนสําหรับสวนงานตอไปนี้ สํานักหอสมุดกลาง สํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปน
สวนงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตรและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ไมนอยกวา 
รอยละ 30 



 

 

21

4. สวนงานที่มีหนาที่จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงนิรายได ไดแก 
4.1 สวนงานที่มีรายไดและรับผิดชอบการเบิกจายเองท้ังหมด ไดแก คณะวิชา วิทยาลัย

นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ท้ังหลักสูตรโครงการปกติหลักสูตร
โครงการพิเศษ และโรงเรียนสาธิต  

4.2 สวนงานที่รับผิดชอบการเบิกจายเอง และมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายไดเพ่ิมเติม
ใหแตละปตามความจําเปน ไดแก สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ีและหอศิลป 

4.3 สวนงานและหนวยงานที่มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายไดใหแตละป  ไดแก 
หนวยงานภายในระดับกอง หนวยงานภายในระดับกองท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะภายใต
สํานักงานอธิการบดี ไดแก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค กองตางๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และหนวยงานยอยระดับงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี ไดแก งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ งานสภาคณาจารยและ
พนักงาน และงานสื่อสารองคกร   

4.4 ศูนยหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจหรือยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดสรรเงินรายไดใหตามความเหมาะสมในระยะแรกของการจัดตั้งศูนยหรือ
หนวยงาน  

5. การประมาณการรายรับ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปใหใชตัวเลข
ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สําหรับคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดเก็บจากนักศกึษาโดยประมาณการ 
จากจํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2564 ภาคปลายและปการศึกษา 2565 เฉพาะภาคตนของปการศึกษาปกติ 

6. การพิจารณาจัดสรรเงินรายไดประจําปสําหรับแตละสวนงานใหใชเกณฑดังตอไปนี ้
6.1 คณะวิชาทุกคณะและวิทยาลัยนานาชาติ ใหไดรับจากคาลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการปกติรายวิชาที่มิใชวิชาศึกษาท่ัวไปและคณะนั้นเปนผูรับผิดชอบการ
สอน โดยใหไดรับเต็มจํานวนที่ไดรับจริงซึ่งไดรับมาในแตละรายวิชา คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตไมเกินจํานวนที่แตละคณะไดรับจริง และคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตไมเกินจํานวนที่แตละคณะไดรับจริง 

สําหรับรายวิชาศึกษาทั่ วไปที่ มีรหัส 08X และ SU กลุมวิชาเลือก ให จัดสรร
คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต แกคณะและ
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการสอนในแตละรายวิชา โดยใหไดรับเต็มจํานวนที่ไดรับมาในแตละรายวิชา  

รวมท้ังใหไดรับรอยละ 96 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ใหไดรับรอยละ 94 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ และรอยละ 90 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศกึษาโครงการพิเศษ  

สําหรับคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหไดรับ
รอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
โครงการพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาและชั้นปท่ีจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) คณะสัตวศาสตร 
และเทคโนโลยีการเกษตรใหไดรับรอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัย ใหไดรับเต็มจํานวนของคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษโครงการ
ปกติที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบการสอน และรอยละ 4 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของ
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ รวมถึงคาธรรมเนียมการศึกษาอื่นที่บัณฑิต
วิทยาลัยไดทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย 

6.3 โรงเรียนสาธิต ใหไดรับเต็มจํานวนของรายรับโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 
6.4 สวนงานตามขอ 4.2 ใหไดรับเต็มจํานวนของรายไดหนวยงานนั้นๆ รวมกับงบประมาณ

สวนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรใหเพ่ิมเติมตามความจําเปน 
6.5 สวนงานตามขอ 4.3 เงินรายรับที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด รวมท้ังเงินผลประโยชน

จากการลงทุน/เงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบพิจารณาจัดสรร 
7. สวนงานในขอ 4.1 รับผิดชอบคาใชจายของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งคาใชจายดังตอไปนี ้

7.1 สมทบจายเงินเดือนพนักงานสถาบันอุดมศึกษาสําหรับชวงเวลาที่ไมมีเงินงบประมาณ
แผนดินรองรับหรือเงินเพ่ิมอื่นๆ ที่มีการปรับตามกฎหมายกําหนด 

7.2 สมทบจายคาจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณแผนดิน 
7.3 คาเดินทางไปตางประเทศและคาใชจายในตางประเทศกรณผีูไดรับทุนของคณะวิชา 
7.4 สมทบจายคาสาธารณูปโภคเขากองทุนคากระแสไฟฟา โดยประมาณการคา

สาธารณูปโภค (คากระแสไฟฟา) ที่จะตองสมทบจายจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไมนอยกวาที่หนวยงานไดใชงบประมาณเงินรายไดในปที่ผานมารวมกับคากระแสไฟฟาที่หนวยงานคางจาย
พรอมทั้งประมาณการสมทบจายคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารใหมดวย 

7.5 ใหประมาณการตั้งงบประมาณเปนคาใชจายสําหรับคาน้ําประปาของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 

7.6 คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงานอ่ืนๆ และงบลงทุนท่ีไมไดรับจัดสรร หรือไดรับจัดสรร
จากงบประมาณแผนดินไมเพียงพอ เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คาซอมแซม คาเบี้ยประชุม คาใช
สอยอ่ืนๆ คาจางเขียนแบบ/ออกแบบ คาควบคุมงานกอสราง เงินสมทบคากอสรางเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับจัดสรร
หรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอตามผลการประกวดราคาที่สูงกวาเงนิงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร เงินชดเชย
คากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

7.7 ทุนการศึกษา การอบรม การสัมมนาของคณะวิชาหรือสวนงาน (ควรสอดคลองกับ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

7.8 ใหประมาณการตั้งงบประมาณสมทบเปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุงอาคารใหเปน
อาคารอนุรักษพลังงานอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 สําหรับ
อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

7.9 ใหจัดตั้งงบประมาณสําหรับจัดทําโครงการตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 30.00 (รวมงบประมาณ
ที่ตั้งสมทบกองทุนวิจัย/สรางสรรค รอยละ 5.00 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิชาท่ีตั้งงบประมาณ
การชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค ประกอบดวย คณะวิทยาการจัดการ      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ตองดําเนินการคืนเงินสมทบเขากองทุนวิจัย
สรางสรรค รอยละ 6.50 รอยละ 6.00 และรอยละ 7.00 ตามลําดับ คณะวิทยาศาสตรสมทบรอยละ 8.00 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0520.204/05090 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
สําหรับคณะอ่ืนๆ นอกจากที่กลาวมานี้ ตั้งเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค รอยละ 5.00   

8. คณะวิชา/สวนงานที่มีเงินสะสม และประสงคจะนํามาใชจาย ใหจัดทําเปนโครงการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป โดยจํานวนเงินท่ีนํามาตั้งงบประมาณจะเปนวงเงินที่ไมเกิน
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เงินสะสมคงเหลือที่ไดแจงใหคณะวิชา/สวนงานทราบ ทั้งนี้ โครงการที่เสนอตองสอดคลองตามนโยบายการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกําหนดสัดสวนของภารกิจ
นโยบายไมนอยกวารอยละ 30 

9. โครงการจดหมายเหตุใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหตามความจําเปน 
10. คณะวิชา/สวนงานสามารถใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปโดยไมเกินรายรับที่เขา

มาในแตละปงบประมาณ และตองไมเกินยอดรวมของวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

11. ศูนยหรือหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามภารกิจหรือยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ตอง
ประมาณการรายไดท่ีจะนําสงใหมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนย
หรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562  

12. คณะวิชา/สวนงาน ที่มีภาระหนี้คางชําระคาสาธารณูปโภค ภาระหนี้สินอ่ืนๆ และโครงการ
อนุรักษพลังงานกับมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการจัดทําแผนการชําระหนี้คืนใหกับมหาวิทยาลัย ในการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป 

13. คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงาน ที่มีภาระหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย ที่กูยืมเงนิจากเงินคง
คลังของมหาวิทยาลัย ใหตั้งงบประมาณเพ่ือชําระหนี้คืนเงินคงคลังตามแผนท่ีกําหนด 

14. สวนงานใดที่อาจมีขอขัดของในการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ใหหารือกับอธิการบดีเปนรายๆ ไป 

15. ใหคณะวิชา/สวนงาน/หนวยงาน ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ท้ังนี้ หากมีคณะวิชา/หนวยงาน ไมสามารถนําสงคําขอและรายละเอียดไดทัน มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณายกเวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา/หนวยงานนั้น ตอสภา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑและวงเงินจัดสรร
สําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กองแผนงานเสนอ 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.2 (ราง) แผนกลยุทธการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2565-2566 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคเสนอที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) แผนกลยุทธการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565-2566 เพ่ือใชเปน
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กรอบทิศทางและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งแผนบริหารจัดการดานการวิจัยเพื่อผลักดันให
มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนด ซึ่งผานการระดมความคิดของคณะกรรมการเครือขาย
ผูบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการวิจัย นวัตกรรม และการ
สรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565-2566 โดยมอบหมายใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสรางสรรค สรุปสาระสําคัญของ (ราง) แผนกลยุทธดังกลาวใหกระชับ แลวใหดําเนินการตอไป 

ทั้งนี้  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรพิจารณาทบทวนปรับขอมูลบริบทภายใน
มหาวิทยาลัยใน (ราง) แผนกลยุทธการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2565-2566 ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 และแสดงให
เห็นถึงความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ อาจมีการวิเคราะหความถนัดของอาจารยเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนการทําวิจัยในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University 
System) 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.3 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 และ  

กรอบแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารของคณะ/
สวนงาน และหนวยงาน เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 
และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพ่ือวิเคราะหจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-
2579 และกรอบแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชขอมูลสารสนเทศที่
สําคัญ ไดแก  Mega Trends Analysis, Competitor Analysis, PESTEL Analysis, Industry Analysis, SWOT 
Analysis, TOWS Matrix, และ Scenario Planning Analysis เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงบริบทของ
โลกและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยางรวดเร็ว (World Disruption) ไดแก การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมและวิถีชีวิต สภาพแวดลอม และโครงสรางประชากร
ของประเทศ และที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐ การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหมดานการ
อุดมศึกษา ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566-2570 นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม (อว.) 
และแผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 การจัดกลุมมหาวิทยาลัยตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2564 โครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาของกระทรวง อว. และการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีการดําเนิน
ชีวิตใหมหรือความปกติใหม (New normal) เปนผลมาจากโรคอุบัติใหมของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบในวงกวางในระดับโลก ประเทศ ทองถิ่น และชุมชน รวมทั้งพลเมือง โดยปจจัย
ดังกลาวสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต นั้น 
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ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 
1. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 ประกอบดวย 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี วัฒนธรรมองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย คานิยม จุดเนน/ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

1.2 ยุทธศาสตร กลยุทธ  ตัวชี้วัดเปาประสงคกลยุทธ และคาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค
กลยุทธ 

2. กรอบแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สําหรับ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายจะเสนอรายละเอียดอีกครั้ง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ ดังนี ้
1. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 
2. กรอบแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
เนื่องจากเปนผูไดรับทุนตอเนื่องจากการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และใหนักศึกษาไดรับทุนเดิม
ตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวอรสา สุทธิสมโสม นักศึกษาชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาเอกธุรกิจวิศวกรรม 

2. นายพิชิตชัย สาหนองหมอ นักศึกษาชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายดังกลาว ซึ่ งมหาวิทยาลัยไดยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาที่เคยไดรับทุนเฉลิมราชกุมารี ดังนี ้
  



 

 

26

1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท 
2. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท 
3. คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท 
4. คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ จํานวน 500 บาท 
5. คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย  
ทั้งนี้ ไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับ

อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
จํานวน 2 ราย ตามรายการขอ 1 - ขอ 5 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแก
นักศกึษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การลดคาบํารุงการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 และการคืนเงนิกรณี
เรียกเก็บแลว 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ไดมีการดําเนินการปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเปนแบบออนไลน ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม ถึงวันที่  2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งยังไมอาจ
คาดการณถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณการแพรระบาดดังกลาว และการกลับเขาเรียนใน
หองเรียนของนักเรียน นั้น 

ในการนี้ เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบทางการเงินใหกับผูปกครอง คณะศึกษาศาสตรจึง
เสนอที่ประชุมพิจารณาการลดคาบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 และการคืนเงินกรณีเรียกเก็บแลว โดยลดจากจํานวนเงินรวมของแตละหลักสูตรในอัตรารอยละ 8       
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2564 ดังนี ้

 

หลักสูตร 
จํานวนเงินรวมของ
หลักสูตร (บาท) 

สวนลดคาบํารุงการศึกษา 
และคาใชจายอื่นๆ  
 รอยละ 8 (บาท) 

1. หลักสูตรปกติ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 12,000 960 
2. หลักสูตร English Program ระดับปฐมวัย 50,000 4,000 
3. หลักสูตร English Program ระดับประถมศึกษา 55,000 4,400 
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โดยดําเนินการ ดังนี้ 
1. กรณีที่ผูปกครองชําระเงินและไดรับใบเสร็จแลว จะดําเนินการคืนเงินคาบํารุงการศึกษา

และคาใชจายอ่ืนๆ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โดยกําหนดแนวทางปฏิบัต ิดังนี ้
1.1 ยืมเงินทดรองจายจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามจํานวนเงินที่ผูปกครองไดชําระ

มาแลว โดยผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เปนผูรับผิดชอบยืมเงิน 
1.2 วิธีการคืนเงินใหกับผูปกครอง ดําเนินการดังนี ้

- ผูปกครองที่ประสงครับเงินคืนที่โรงเรียน ใหมารับเงินคืนโดยใชใบสําคัญรับเงนิเปน
หลักฐานในการแนบเบิก หรือ 

- การโอนเงินที่เคานเตอรของธนาคารโดยใชใบ pay-in เปนหลักฐาน ในกรณีที่มี
คาธรรมเนียมการโอนจะหักออกจากยอดเงินที่ทําการคืน ทั้งนี้ ชื่อบัญชีท่ีใชในการรับโอนจะตองเปนรายชื่อของ
ผูปกครองในระเบียนประวัติของนักเรียน 

2. กรณีที่ผูปกครองยังไมไดชําระคาบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ ภาคเรียนที่ 1 ป
การศกึษา 2564 โรงเรียนจะลดจากจํานวนเงินรวมของแตละหลักสูตรในอัตรารอยละ 8 

ทั้ งนี้  คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจ งใหที่ ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด พรอมทั้งไดจัดทําประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ใหกับนักเรียนแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหลดคาบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 และการคนืเงินกรณีเรียกเก็บแลว ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 การยกเวนการเรียกเก็บเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวันของนักเรียน

โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)         
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
และการคืนเงินกรณีเรียกเก็บแลว 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ไดมีการดําเนินการปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเปนแบบออนไลน ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม ถึงวันที่  2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งยังไมอาจ
คาดการณถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณการแพรระบาดดังกลาว และการกลับเขาเรียนใน
หองเรียนของนักเรียน นั้น  

ในการนี้ เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบทางการเงินใหกับผูปกครอง โดยโรงเรียนจะประเมิน
สถานการณเปนระยะๆ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดหาอาหารวางและอาหารกลางวันใหกับนักเรียน
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนการเรียกเก็บเงิน
คาอาหารวางและอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  และการคืนเงินกรณีเรียกเก็บแลว 
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2564 ดังนี ้ 

1. กรณีที่ผูปกครองชําระเงินและไดรับใบเสร็จแลว จะดําเนินการคืนเงินคาอาหารวางและ
อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2564 จํานวน 5,000 บาท โดยกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี ้

1.1 ยืมเงินทดรองจายจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามจํานวนเงินที่ผูปกครองไดชําระ
มาแลว โดยผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เปนผูรับผิดชอบยืมเงิน 

1.2 วิธีการคืนเงินใหกับผูปกครอง ดําเนินการดังนี ้
- ผูปกครองที่ประสงครับเงินคืนที่โรงเรียน ใหมารับเงินคืนโดยใชใบสําคัญรับเงนิเปน

หลักฐานในการแนบเบิก หรือ 
- การโอนเงินที่เคานเตอรของธนาคารโดยใชใบ pay-in เปนหลักฐาน ในกรณีที่มี

คาธรรมเนียมการโอนจะหักออกจากยอดเงินที่ทําการคืน ทั้งนี้ ชื่อบัญชีท่ีใชในการรับโอนจะตองเปนรายชื่อของ
ผูปกครองในระเบียนประวัติของนักเรียน 

2. กรณีที่ผูปกครองยังไมไดชําระเงิน จะยกเวนการเรียกเก็บเงินคาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2564 จํานวน 5,000 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนการเรียกเก็บเงินคาอาหารวางและอาหาร
กลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 และการคืนเงินกรณี เรียกเก็บแลว ตามที่            
คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.4 การลดคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่  1           
ปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ไดมีการดําเนินการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เปนแบบออนไลน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 เปนตนมา ซึ่งยังไมอาจ
คาดการณถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณการแพรระบาดดังกลาว และการกลับเขาเรียนใน
หองเรียนของนักเรียน นั้น  

ในการนี้ เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายใหกับผูปกครองและ
นักเรียนที่ไดรับผลกระทบ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการลดคาบํารุงการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1           
ปการศึกษา 2564 ในอัตรารอยละ 8 โดยผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดังนี ้
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ระดับชั้น 
คาบํารุงการศึกษา/ 
ภาคเรียน (บาท) 

สวนลดคาบํารุงการศึกษา 
รอยละ 8 (บาท) 

คงเหลือ/ 
ภาคการศึกษา (บาท) 

มัธยมศกึษาตอนตน 8,000 640 7,360 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 12,000 960 11,040 

 
โดยกําหนดวิธีการคืนเงินใหกับผูปกครอง 2 วิธี ดังนี ้
1. ผูปกครองที่ประสงครับเงินคืนที่โรงเรียน ใหมารับเงินคืนโดยใชใบสําคัญรับเงินเปน

หลักฐานในการแนบเบิก หรือ 
2. การโอนเงินที่ เคาน เตอรของธนาคารโดยใชใบ  pay-in เปนหลักฐาน ในกรณี ท่ีมี

คาธรรมเนียมการโอนจะหักออกจากยอดเงินที่ทําการคืน ทั้งนี้ ชื่อบัญชีท่ีใชในการรับโอนจะตองเปนรายชื่อของ
ผูปกครองในระเบียนประวัติของนักเรียน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหลดคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   ผลการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนท่ี 8 พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : 
EdPEx200 รุนที่ 8 พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดสมัครเขารวมโครงการดังกลาว เพ่ือคัดเลือก
เบื้องตน (Screening) ในระดับคณะวิชา จํานวน 7 คณะวิชา ซึ่งมีคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศลิปากรที่ผานการ
คัดเลือกเบ้ืองตน จํานวน 2 คณะวิชา คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะดุริยางคศาสตร ตามมต ิ         
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 20 
มกราคม 2564 และไดดําเนินการจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (EdPEx-SAR) ของคณะตามที่กําหนดเพื่อ
เสนอผูประเมินพิจารณา นั้น 

ในการนี้ สป.อว. ไดแจงเบ้ืองตนวา คณะดุริยางคศาสตรไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับ
การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ (Site Visit) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564  
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.2   การประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงขอเสนอโครงการพลิกโฉมระบบ

อุดมศึกษาของประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมการวิจัย
ระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) 

 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดเชิญมหาวิทยาลัยศิลปากรเขารวมประชุมหารือ
เก่ียวกับการปรับปรุงขอเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 
13.30 น. ณ หองประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะมีการปรับแกไข
โครงการ ดังนั้น ขอใหคณะวิชาเตรียมความพรอมไวดวย  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.3   การจัดซื้อแพ็ กเกจอินเทอร เน็ต เพื่ อชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได
ดําเนินการจัดซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะ
วิกฤตเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564 โดยมีคณะวิชาและหลักสูตรที่เขารวม 
ไดแก  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะอักษรศาสตร           
คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร
อนุรักษศิลปกรรม) ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนผาน SU Web Portal ระหวางวันที่ 9-16 มิถุนายน 2564 
เพ่ือรับแพ็กเกจอินเทอรเน็ตความเร็ว 4Mbps ไมจํากัดปริมาณ ไมลดความเร็ว ระยะเวลาการใชงาน 3 เดือน 
ทั้งนี้ สามารถรับโคดเพ่ือนําไปใชภายในวันที่ 28 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2564 หลังจากนี้จะหมดเขตรับสิทธิ ์

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  5.4   การตออายุกรมธรรมประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ใหกับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สรุปเรื่อง 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะวิชาไดจัดทํา

ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือแจงเตือนการตออายุกรมธรรมประกันภัยดังกลาวไปยัง   
กองกิจการนักศึกษาซึ่งเปนผูดําเนินการ นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาไดประสานงานกับคณะวิชาที่ประสงคตออายุกรมธรรม โดยได
รวบรวมจํานวนและรายชื่อของนักศึกษาและบุคลากร พรอมจัดสงใหบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
และกองคลังแลว ดังนี ้

 

คณะวิชา 
นักศึกษา 

(คน) 
บุคลากร 

(คน) 
อัตราคาเบี้ยประกัน/ 

คน/ป (บาท) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 742 62 135 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 562 106 135 
คณะอักษรศาสตร 2,829 187 99 
คณะศึกษาศาสตร 2,788 - 135 
คณะวิทยาศาสตร 2,868 280 225 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,746 - 135 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,169 72 135 
บัณฑิตวิทยาลัย 3 30 135 

รวมทั้งหมด 14,704 737  
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา 12.25 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผูจดรายงานการประชุม 

   
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 

ผูจดรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


