
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 
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.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
14. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
16. ผศ.ณฐัพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

3. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสนิ ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
8. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
11. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

5. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

7. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

8. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

9. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
  



 

 

3

ระเบยีบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 23/2563 เม่ือวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 23/2563 เม่ือวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 23/2563 เม่ือวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 23/2563 เม่ือวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกีารแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

วาระพิเศษ/2563 เมื่อวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2563  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาระพิเศษ/2563 เมื่อวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2563  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. ประธานขอขอบคุณรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ผูชวย

อธิการบดีฝายพัฒนาองคกร คณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงาน และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ที่ไดรวมกันดําเนินการ
เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑคณุภาพการศกึษาเพ่ือ
การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ทั้งนี้ จะไดนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันดวยเกณฑ EdPEx ไปพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
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2. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี
การระบาดระลอกใหมขึ้นอยางตอเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคดังกลาว เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปแลวนั้น 

ในการนี้ จึงขอใหคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงานควบคุมดูแลในการบริหารงานของ   
คณะวิชา/สวนงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และขอใหคณะวิชาชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับ     
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ รวมถึงแนวทางตางๆ ในการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รองรับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการสวนหนาและแตงตั้งหัวหนาหนวยปฏิบัติการ   

สวนหนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    
ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขบัเคลื่อนไทยไปดวยกัน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได
ออกคําสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ 226/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการสวนหนาและแตงตั้งหัวหนาหนวยปฏิบัติการสวนหนาของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไป
ดวยกัน ในระดับพื้นที่จังหวัด จํานวน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือใหการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับจังหวัด
สามารถขับเคลื่อนไปไดโดยเร็วอยางเปนรูปธรรม สามารถใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนน
การบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนในพื้นที่ และ อว. ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
โดยใชองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดยบูรณาการองค
ความรูท่ีหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานในสังกัด อว. โดยใหหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ 
อว. แตละจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังนี ้

1. ประสานการนํางานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถ
ผนวกกับศักยภาพจังหวัด 

2. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดานอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในจังหวัด 
3. สงเสริมการนํางานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัด 
4. เปนหนวยงานรับประเด็นปญหาท่ีมีความจําเปนเรงดวนของจังหวัด เพ่ือประสานงาน

หนวยงานเจาขององคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแกไขปญหา 
5. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมพัฒนา

จังหวัด โดยใหปฏิบัติหนาที่สอดคลองกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันประจําจังหวัด 
6. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ

คําสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการสวนหนาและ
แตงตั้งหัวหนาหนวยปฏิบัติการสวนหนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในการ
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สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยปฏิบัติการของ
จังหวัดราชบุร ี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 การเลื่อนกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ

กอน สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ี เขาศึกษาใน            
ปการศึกษา 2561 (ชั้นป ท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ออกไปจนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวัน
อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ไดใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 
(ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในวันเสารที่ 19 ธันวาคม 2563 และวันเสารที่ 26 ธันวาคม 2563 และการ
ประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดทดสอบวัด    
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาใน      
ปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในวันเสารท่ี 26 ธันวาคม 2563 ตามเดิม เนื่องจาก
นักศึกษามีความจําเปนตองใชผลการทดสอบดังกลาวสําหรับการเรียนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course)      
ในเดือนมกราคม 2564 โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อยางเครงครัด สําหรับผูมีความเสี่ยง/ผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยง
ใหดําเนินการจัดทดสอบในภายหลังเปนกรณพีิเศษ นั้น 

เนื่องดวยปจจุบันเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโนมอาจเกิดการระบาดรุนแรงในวงกวางข้ึนและยืดเยื้อยาวนาน ประกอบกับ
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 88/2563 เรื่อง ปดสถานท่ีเปนการชั่วคราว เพ่ือปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดใหปด
สถาบันอุดมศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) ทั้งในระบบและนอกระบบ ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 
3 มกราคม 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม 
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับท่ี 3 ฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ซึ่งกําหนดใหปดสถานที่ทําการของทุกคณะวิชา สวนงาน และมหาวิทยาลัย และใหยกเลิกหรือเลื่อนประชุม 
สัมมนา หรือกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปนของคณะวิชา สวนงาน และมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564  

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการเลื่อนกําหนดวันจัดทดสอบวัด
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สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาใน      
ปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ออกไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําเดือน    

พฤศจิกายน 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 งวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยการวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 25.13 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 23.98 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
สําเร็จรูป (MIS) สําหรับการบันทึกบัญชีในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning 
System) สําหรับการบันทึกบัญชีตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอก
งบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
นําขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  2036/2560 ลงวันที่  20 กันยายน 2560 สั่งแตงตั้ง 
อาจารยดวงนภา ศรีนันทวงศ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร ซึ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงสวนงานภายในของสวนของของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
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2562 ลงวันที่ 27 เมษายน 2562 ไดแบงสวนงานเปน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศกึษา) และ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 หมวด 6 การกํากับดูแลและการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน ขอ 35 วรรค 2 ใหคณบดีเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ ทั้งนี้ คณบดีอาจ
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลดังกลาวก็ได    

 ทั้งนี้ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
(มัธยมศึกษา) ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 258/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลเสร็จสิ้นแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่            
2 ธันวาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่  24/2563              
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) 
เปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศกึษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
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 สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติจาง นางสาวศริณยา 

ปานมณี  เพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบตักิาร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-015 นั้น   

สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือก
คือ นางสาวศริณยา ปานมณี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานบริการวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวศริณยา ปานมณี เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย              
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบั ติการ ตําแหน งเลขที่  E-2-0315-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ                 
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19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทรเพ็ญ  แพงผล    กรรมการ 
3. นางสาวนงลักษณ  ธัญญเจริญ    กรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี  เธียรวัตรกุล    กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล  โหราเรือง    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวศริณยา ปานมณี เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-015 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ                
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวอาริยา อัฐวุฒิกุล เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1004-043 สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ นั้น   

คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวอาริยา อัฐวุฒิกุล             
วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวอาริยา อัฐวุฒิกุล เพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-043  อัตราเงินเดือน เดือนละ               
31,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 
74 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารย
ประจําท่ีรับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน) พรอมทั้ง          
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยปติ คุปตะวาทิน   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน วงศพันธุเศรษฐ  กรรมการ 
4. อาจารยชาคร  ผาสุวรรณ    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ  บุญธรรมชวย  กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  นาควัชระ   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู  ฟารมขาว   กรรมการ 
8. นายศุภฤกษ  ทับเสน     เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอาริยา อัฐวุฒิกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-043  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว                 
เขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขออนุ มัติจาง นายกิติพงษ  เทงสี              

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบตัิการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0310-056 นั้น   

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ                   
นายกิติพงษ  เท งสี  วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองแผนงาน                 
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจ าง นายกิติพงษ  เท งสี  เพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย               
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบั ติการ ตําแหน งเลขที่  S-2-0310-056 อัตราเงินเดือน เดือนละ                 
22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้ งขออนุมัต ิ               
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
3. หัวหนางานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน   กรรมการ 
 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
4. นางจุฑารัตน  แกวโหมดตาด    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหจาง นายกิติพงษ  เทงสี เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0310-056 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล           
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปน
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจาง นายนฤพล บุตรี 
เพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1901-002 สังกัดสํานักงานคณบด ีนั้น   

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายนฤพล บุตรี วุฒิบริหารธุรกิจ
บัณฑิ ต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  คณะฯ                        
จึงประสงคขออนุมัติจาง นายนฤพล บุตรี เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-1901-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบด ี               
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง 
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา อิงอาจ   กรรมการ 
3. อาจารยปาณัสม  จันทนปุม    กรรมการ 
4. นายอภิชัย  ศิริสวัสดิ ์     กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให จาง นายนฤพล บุตรี เพ่ือบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1901-002 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คอื 
 1. นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)  
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0310-226 อัตราเงนิเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที ่           
1 มิถุนายน 2563 
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 2. นางสาวณรีนุช แมลงภู วุฒิ Doctor of Philosophy (Anthropology) จาก University of 
Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0904-032 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควชิามานุษยวิทยา คณะโบราณคด ีตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 3. น าย ธน าค ม  สิ ท ธิ อั ฐ ก ร  วุฒิ  Master of Arts in Fashion Design Technology 
(Womenswear) จาก University of the Arts London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-2-1008-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย 
คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 4. นายรัตนพงศ คงเจริญ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
26,250 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที ่1 มิถุนายน 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 4 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา คณะศึกษาศาสตร  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํ าเนินการเป ดรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           

A-1-1203-010 สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต นั้น 
คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1203-010 ดวยวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง หรือ            
มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/
การศึกษาตอเนื่อง โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาที่เก่ียวของกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม เรยีบรอยแลว ปรากฏวาไมมีผูสมัครในตําแหนงดังกลาว 

คณะฯ จ ึงประสงคขออนุม ัติเปลี ่ยน เงื ่อนไขการบรรจุก อนดําเน ินการเป ดรับสมัคร            
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
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1. วุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง/สาขาวิชาที่เก่ียวของกับการศึกษา หรือ  

2. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย/การศึกษาผู ใหญ/
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง/สาขาวิชาที่เก่ียวของกับการศึกษา โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี 
สาขาวิชาที่เก่ียวของกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม หรือ 

3. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาที่เก่ียวของกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/การพัฒนา
ชุมชน/การพัฒนาสังคม ที่กําลังศึกษาปริญญาเอก (อยูในข้ันตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาการศึกษาตลอด
ชีวิตและการพัฒนามนุษย/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง โดยตองจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง             
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1203-010 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที่ A-1-2000-311 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ นั้น  
เพ่ือใหการบริหารงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ เปนไปดวยความเรียบรอย วิทยาลัยนานาชาติ 

จึงประสงคขออนุมัติ เปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย                   
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จากตําแหนงเลขที่ A-1-2000-311 เปนตําแหนงเลขที่ A-2-2000-006 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ให เปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จากตําแหนงเลขที่ A-1-2000-311 เปนตําแหนงเลขที่ 
A-2-2000-006 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 ขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553     
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวา การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น 
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป            
ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน            
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา             
หรือผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติ
ราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่              
มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือน           
ตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาววชิราภรณ ศรีมุลตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-517 สังกัดงานบริหาร
ทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบบ



 

 

14

สารสนเทศทางธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีกําหนด 2 ป 8 เดือน ตั้งแตวันที ่             
1 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และนางสาววชิราภรณ ศรีมุลตรี ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี           
พระจอมเกลาธนบุรี ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัต ิ 
ใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาววชิราภรณ 
ศรีมุลตรี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  
S-1-1801-517 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,710 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 29,710 บาท              
เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ            
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่งานการ
เจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติให เพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราภรณ ศรีมุลตรี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง            
นักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-1801-517 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,710 บาท สังกัด                
งานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพ่ิมขึ้น           
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอตัราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณรายได 
 

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 
ในการประชุมครั้งท่ีตางๆ มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               
ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ดังนี ้
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ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 

(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 
ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 

รวม  6 15 

 
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงอาจารย   
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร โดยใชงบประมาณ         
เงินรายไดของหนวยงาน เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตร-ีโท 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ดังนี ้
ตามที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร             

ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) ให กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ไปแลวนั้น และจะเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
(ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย           
ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-027 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)             
คณะศึกษาศาสตร โดยใชงบประมาณเงินรายไดของหนวยงาน และมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี-โท 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียนชื่อตําแหนง ยายตัดโอน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ราย นางวิภาดา พูลเทพ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขอความเห็นชอบใหยายตัดโอนตําแหนง           

และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ ตําแหนง           
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นักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-129 จากสังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น ทั้งนี้ รองอธิการบดีพระราชวัง
สนามจันทร พิจารณาแลวไมขัดของและยินยอมใหยายบุคลากรดังกลาว  

ฉะนั้น เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับภาระงานในปจจุบัน           
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ยายตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากตําแหนงเลขที่ S-1-0305-129 ตําแหนงนักพัสดุ
ปฏิบัติการ สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขที่      
S-1-0303-129 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ไปตั้งจายในสังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564  

ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง ดังนี้  

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ  กรรมการ 
4. นางสาวเจิมทิพย ปฐมกนก    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นางวิภาดา  พูลเทพ ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-129 จากสังกัดงาน
พัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดกองกิจการนักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง
และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย               
ราย นางวิภาดา พูลเทพ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-129 สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัตกิาร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขอกรอบตาํแหนงผูชวยคณบดีคณะเภสัชศาสตรเพิ่มเติม 

 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  2578/2563 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2563 สั่งแตงตั้ง                

รองศาตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2696/2563            
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ไดสั่งแตงตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตรจํานวน 5 ตําแหนง และแตงตั้งผูชวยคณบดี
คณะเภสัชศาสตร ดังนี ้
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน นันทรัตนพงศ ตําแหนงผูชวยคณบดีฝายกลยุทธ 
        และงบประมาณ 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุรินทร เจริญสุขใส ตําแหนงผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศกึษา 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ กริชชาญชัย ตําแหนงผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคณุภาพ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวริศ วงษประยูร ตําแหนงผูชวยคณบดีฝายปริญญาบัณฑิต 
 5. อาจารย ดร.ธีรดา แตโสตถิกุล   ตําแหนงผูชวยคณบดีฝายวิชาชีพ 
ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

ดวยตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนง
รองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และผูชวยคณบดีหรือผูชวย
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ฉบับลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2559 กําหนดไว ดังนี ้

ขอ 2 ใหกําหนดจํานวนตําแหนงรองคณบดีเพื่อใชในการเสนอขอแตงตั้งผูดํารงตําแหนง     
รองคณบดี ดังนี ้

(1) ใหมีกรอบตําแหนงรองคณบดีในแตละคณะ จํานวนไมเกิน 4 ตําแหนง 
(2) การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหนงรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกวาที่กําหนดไวใน (1) 

ใหพิจารณาตามจํานวนบุคลากรประเภทประจําหรือตามจํานวนนักศึกษาอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีในคณะนั้น ดังนี ้
 (2.1) จํานวนบุคลากร 
  มีบุคลากรจํานวนเกินกวา 100 คน ใหมีกรอบตําแหนงรองคณบดีเพ่ิมขึ้นจากที่มีได

ตามจํานวนบุคลากรสวนที่เกิน ทุกๆ 50 คน ใหมีเพ่ิมได 1 ตําแหนง 
 (2.2) จํานวนนักศึกษา 
  มีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไปจํานวนเกินกวา 1,000 คน ใหมีกรอบตําแหนง

รองคณบดีเพ่ิมข้ึนจากที่มีไดตามจํานวนนักศึกษาสวนที่เกิน ทุกๆ 1,000 คน ใหมีเพ่ิมได 1 ตําแหนง 
  ขอ 3 กําหนดใหการขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหนงรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกวาที่
กําหนดไวตามขอ 2 (1) และไมเขาขายตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ 2 (2) ใหคณบดีเสนอเหตุผลและ
ความจําเปนตอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา  
  การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหนงรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง จะตองมีคาใชจายในการตอบแทน
การทํางานบริหารตําแหนงรองคณบดีทุกตําแหนงรวมกัน ภายในวงเงินตอเดือนไมเกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 
  และขอ 5 การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหนงผูชวยคณบดีเพ่ือใชในการเสนอขอแตงตั้ง          
ผูดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี ใหพิจารณาโดยอิงตามหลักเกณฑขอ 2 ขอ 3 แลวแตกรณี โดยแยกพิจารณาจาก
ตําแหนงรองคณบดี 
  คณะใดที่ขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหนงรองคณบดีไมเต็มตามจํานวนที่พึงมีไดตามประกาศนี ้
ใหสามารถนําจํานวนกรอบตําแหนงที่เหลือที่พึงมีไดนั้นไปขอกําหนดเปนกรอบตําแหนงผูชวยคณบดีได 

เนื่องจาก คณะเภสัชศาสตรมีบุคลากรประเภทประจํา จํานวน 170 คน (ขอมูล ณ วันที่             
4 มกราคม 2564) ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงมีกรอบตําแหนงผูชวยคณบดีไดทั้งหมด 5 ตําแหนง ซึ่งไดแตงตั้ง
เปนที่เรียบรอยแลว  

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรมีความประสงคขอเสนอแตงตั้งผูชวยคณบดีเพ่ิมขึ้นอีก 1 ตําแหนง 
เปนจํานวนรวมทั้งหมด 6 ตําแหนง ซึ่งเกินกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ โดยคณะฯ ไดเสนอเหตุผลและความ
จําเปนวา เนื่องจากในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในปจจุบันมีภาระงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึน ดวยระบบการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนการสอบ 2 ระดับ คือ
การสอบเม่ือนักศึกษาอยูในชั้นป ท่ี 4 และเมื่อสําเร็จการศึกษา ประกอบกับภาระงานดานการสรางเสริม
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ประสบการณวิขาชีพเภสัชกรรมที่ทางคณะวิชาจัดใหนักศึกษาเพ่ิมเติมในระหวางการศึกษาในชั้นปที่ 2-3 ฉะนั้น 
จึงจําเปนตองเพ่ิมตําแหนง “ผูชวยคณบดีฝายสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ” อีก 1 ตําแหนง เพ่ือใหงาน         
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาตอบแทนการทํางาน
ผูบริหารตําแหนงผูชวยคณบดี ทั้ง 6 ตําแหนง เมื่อคิดในอัตราสูงสุดรวมกันแลว ยังอยูภายในวงเงินไมเกิน 
40,000 บาท ตอเดือน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกรอบตําแหนงผูชวยคณบดี คณะเภสัชศาสตรเพ่ิมข้ึนอีก          
1 ตําแหนง 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไมมี  

 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคขอกําหนด
อัตราคาตอบแทนแกคณะกรรมการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปและคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและ
วิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2562  

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และการพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ของศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนไปดวย          
ความเรียบรอย ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน
ในสวนของศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งผานการพิจารณาจาก     
กองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายใหกองกฎหมายปรับแกไขอัตราการจายคาตอบแทนแก
คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการเรียนการสอนของศนูยในขอ 3 ของ (ราง) ประกาศดังกลาว ดังนี ้

ขอ 3.1 คณะกรรมการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป ใหจายคาตอบแทนในอัตรา 2,000 บาท ตอคน 
ตอเดือน 
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ขอ 3.2 คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ ใหจายคาตอบแทนในอัตรา 500 บาท 
ตอคน ตอเดือน 

ทั้งนี้ ในการแตงตั้งคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกลาวควรกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ใหชัดเจน 

กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเวียนแจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. 2560 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2561 ไดกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ขอ (6) วา “หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําการวิจัยในคนหรอืสัตว ผูขอตําแหนง
จะตองยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดําเนินการ” นั้น  

ตอมา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2561     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ไดพิจารณาประเด็นเก่ียวกับผลงานทางวิชาการที่มีการใชขอมูลจากการทําวิจัยในคน
หรือสัตวแลว เห็นควรใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้

1) แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนและคณะกรรมการพิจารณาการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร) โดยกําหนดหนาที่และอํานาจรวมทั้งความ
รับผิดชอบใหชัดเจนและครอบคลุม ตลอดจนวินิจฉัยวาการทําวิจัยในคนหรือสัตวลักษณะใดท่ีตองยื่นหลักฐาน
แสดงการอนุญาตตามที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560 ขอ 5.1.4 (6) ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
อางอิงจากคําจํากัดความของการวิจัยในคนและสัตว และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ หรืออางอิงจากคณะแพทยศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะกรรมการดังกลาว 

2) กรณีผลงานทางวิชาการที่ไดดําเนินการไปแลว ทั้งในกรณีที่ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นั้นแลว และกรณีที่เผยแพรผลงานทางวิชาการนั้นหลังวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 สามารถนํามาเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยไมตองแสดงหลักฐานการอนุญาต  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พรอมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 907/2562 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ตอมา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดออกประกาศ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 1/2562 ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑสําหรับผูเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และฉบับที่ 2/2562 ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง กรอบการตรวจสอบโครงการวิจัยใน



 

 

20

การขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหการดําเนินงานดานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

ตอมา คณะโบราณคดี ไดมีบันทึก ที่ อว 8609/1367 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง ขอ
หารือเก่ียวกับการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย          
ในประเด็นขอ 2) ขางตน และไดเสนอรายละเอียดขอมูลงานวิจัยของคณะโบราณคดี ตามบันทึกคณะโบราณคดี 
ที่ อว 8609/1681 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งคณะฯ ไดขอหารือตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เก่ียวกับผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แตมิไดดําเนินการ
ขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และมีลักษณะเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย พ.ศ. 2561 และตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง กรอบการตรวจสอบโครงการวิจัยใน
การขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะสามารถใชผลงานวิจัยดังกลาวเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดหรือไม อยางไร  

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

1. การปรับปรุงแกไขคํานิยาม “การวิจัยในมนุษย” ในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การวิจัยในมนุษย พ.ศ. 2561 ซึ่งนิยามไววา “การวิจัยในมนุษย หมายความวา กระบวนการศึกษาวิจัยอยาง
เปนระบบเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูที่เกิดจากการกระทําตอรางกายและ/หรือจิตใจของผูรับการวิจัย ทั้งโดย
ทางตรงและโดยออม เชน การศึกษาวิจัยและการทดลองเภสัชภัณฑ เครื่องมือแพทย การศึกษาธรรมชาติของ
โรค การวินิจฉัย การรักษา การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคที่กระทําตอมนุษย รวมท้ังการศึกษาวิจัย
จากเวชระเบียน ฐานขอมูล และสิ่งตรวจตางๆ จากรางกายมนุษย เชน เลือด สารคัดหลั่ง ชิ้นเนื้อ เปนตน และ
ใหหมายความรวมถึงการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร มานุษยวิทยา ที่ดําเนินการสอบถาม 
สํารวจ สัมภาษณ สังเกตพฤติกรรม ทดลอง ขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะและเปนสวนบุคคลดวย” เปนการ
ระบุรายละเอียดที่มีขอบเขตกวางขวางมากเกินความจําเปน ซึ่งไมสอดคลองกับการดําเนินการวิจัยในมนุษยใน
สาขาวิชามนุษยศาสตร หรือสังคมศาสตร  

2. รายชื่อกรรมการที่เปนตัวแทนจากคณะวิชาในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 907/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ยังไม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งยังขาดผูมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชามนุษยศาสตร เชน สาขาวิชาโบราณคดี 
สาขาวชิามานุษยวิทยา เปนตน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
1. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขคํานิยาม “การวิจัยในมนุษย” ตามแบบที่ (2) ของ 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... โดยมอบหมายให            
รองอธิการบดีฝายวิจัยพิจารณาปรับขอความเพ่ือใหเปนไปตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและสอดคลองกับ   
คํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กอนใหกองกฎหมายดําเนินการตอไป 
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2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยดําเนินการรวบรวมรายชื่อกรรมการจากคณะวิชาให
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เก่ียวของ เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ชุดใหม) แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี  
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 

ไมมี  
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเอกสารสําคัญท่ีออกโดยโรงเรียน 

เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 
(Portfolio) ชวงที่ 3 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 (Portfolio) ชวงที่ 
3 ระหวางวันที่ 5-14 มกราคม 2564 ซึ่งการรับสมัครดังกลาวจําเปนตองใชเอกสารสําคัญที่ออกโดยโรงเรียน 
เชน เอกสารใบ ปพ.1 หนังสือรับรองผลงาน หนังสือรับรองการเปนนักเรียนในโรงเรียน นั้น 

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
มีการแพรระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ ในประเทศไทย ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง              
ใหสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ฉบับลงวันที่ 2 มกราคม 
พ.ศ. 2564 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงท่ีอยูในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 
(ศบค.) กําหนด ใน 28 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร 
และระนอง ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ตั้งแตวันจันทรที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2564 หรือ
จนกวาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทําใหผูสมัครไมสามารถขอเอกสารสําคัญที่ออกโดยโรงเรียนได 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาเอกสารสําคัญที่ออกโดยโรงเรียน เพ่ือใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 (Portfolio) ชวงที่ 3 

ทั้งนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใน
การพิจารณาเอกสารสําคัญที่ออกโดยโรงเรียน ดังนี ้

1. เอกสารใบ ปพ.1 พรอมผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นป
สุดทาย) ซึง่นักเรียนยังไมมีเอกสารดังกลาว หรือมีไมครบถวน 

(1) กรณี ท่ีคณะวิชาพิจารณาผลการเรียนจากใบ ปพ.1 ขอใหรอขอมูลจากที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประมาณปลายเดือนมกราคม 2564 
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(2) กรณีที่คณะวิชาใชใบ ปพ.1 ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ขอใหใชใบ ปพ.1 
เฉพาะผลการเรียนตามภาคการศึกษาท่ีมี และขอใหนักเรียนสวเพิ่มเติมภายหลังในชวงการข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา 

2. หนังสือรับรองผลงาน Portfolio (รับรองโดยอาจารยผูสอนและผูบริหารสูงสุดของ
โรงเรียน) อาจใหนักเรียนลงชื่อรับรองผลงานของตนเอง แตหากตรวจพบภายหลังวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองให
ถือวาเปนโมฆะ ทั้งนี้ ใหสงหนังสือรับรองผลงาน Portfolio ที่รับรองโดยอาจารยผูสอนเพ่ิมเติมภายหลังในชวง
การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

3. หนังสือสําคัญอ่ืนๆ ที่ออกโดยโรงเรียน ขอใหคณะวิชากําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชากําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
เอกสารสําคัญท่ีออกโดยโรงเรียน เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 (Portfolio) ชวงท่ี 3 ของคณะวิชา แลว
แจงเปนลายลักษณอักษรไปยังกองบริหารงานวิชาการเพ่ือรวบรวมและประชาสัมพันธตอไป 

ทั้งนี้  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมีสายดวน (Hotline) ของคณะวิชาเพื่อใหบริการตอบ       
ขอคําถาม/ใหคําปรึกษา/ประสานงานกับนักเรียนไดทันทีเกี่ยวกับขอมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา
ศึกษาในรอบตางๆ และรายละเอียดของหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 การเตรียมความพรอมเพื่ อสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการขยายตัว ทําใหมีความ

จําเปนในการทํางานท่ีบาน (Work from Home) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน นั้น 
ในการนี้  สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเตรียมความพรอมเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับ       
คณะวิชา/หนวยงาน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลการเขาออกสถานที่แบบรวมศูนย (Track 
and Trace) เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเปาหมายเพ่ือการจัดเก็บ
ขอมูลการเขาใชงานพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอันเปนประโยชนในการตรวจสอบ Timeline ของบุคคล โดยเนน
การรวมศูนยขอมูลเปนหนึ่งเดียว ซึ่งมีการพัฒนาระบบที่ไดใชงานอยู ดังนี ้

(1) ระบบ “วิศวะชนะ” พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่
มีการเก็บขอมูลผูเขา-ออกพื้นที่ของคณะ ทั้งนักศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลภายนอกคณะ โดย
ออกแบบใหมีการนําเขาขอมูลที่รวดเร็วดวยอุปกรณ Barcode Scanner สําหรับการอานรหัสนักศึกษา และ
เครื่องอานบัตรประชาชนเพ่ือการอานจากบัตรของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกคณะวิชา โดยขอมูลการ
อานจะถูกจัดเก็บเวลาเขาและเวลาออกจากคณะ โดยขอมูลจะถูกนําสงไปเก็บยังฐานขอมูลที่สามารถสืบคนการ
เขาใชงานพื้นที่ตามเวลาที่ระบุในการคนหาไดเปนอยางด ี
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(2) ระบบ “Classroom Check-in” พัฒ นาโดยอาจารยและนั กศึกษ าภาควิช า
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากความตองการของภาควิชาเคมีที่ตองการใหมีระบบระบุ
ตัวตนเพื่อเขาเรียนในหองปฏิบัติการของภาควิชาในชวงเวลาตางๆ ตามตารางสอน โดยนักศึกษาท่ีจะเขา
หองเรียนตองใชแอพพลิเคชัน Line เพ่ือสแกน QR Code ที่บงชื่อหองปฏิบัติการนั้นๆ สําหรับการลงชื่อเขา 
(Check-in) สวนการลงชื่อออก สามารถทําไดโดยเขาแอพพลิเคชันเพื่อกด Check-out เมื่อออกจากหอง       
สําหรับขอมูลการลงชื่อเขา-ออก จะถูกจัดเก็บเอาไวในฐานขอมูลเพ่ือการดูผูเขาเรียนแบบเวลาจริง (Realtime) 
หรือการสืบคนขอมูลภายหลังได เพ่ือการระบุตัวบุคคลที่เขาใชหองไดตามตองการ 

โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาโดยประมาณ
ของโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลการเขาออกสถานที่แบบรวมศนูย ดังนี ้

1) ออกแบบระบบในการเชื่อมโยงฐานขอมูล Master Data และการใชงานจาก
สวนกลางรวมกัน จํานวน 2 สัปดาห 

2) พัฒนาระบบที่ใชงานรวมกัน และทดลองใชงาน จํานวน 1 สัปดาห 
2. แพ็กเกจอินเทอรเน็ตของนักศึกษาสําหรับใชในการเรียนการสอนออนไลนของผูใหบริการ

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 4 ราย ดังนี ้
 

รายละเอียด AIS DTAC TRUE CAT Telecom 
ราคา 400 บาท/90วัน 420 บาท/93 วัน 
ความเร็ว 4 เมกกะบิตตอวินาที ไมจํากัดจํานวน ไมลดความเร็ว 
วิธีการรับบริการ รับ code เพ่ือ activate แพ็คเกจ* รับ SIM ฟร ี

* รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ผูใหบริการระบุแตกตางกัน 
 

การดําเนินการจะรวมศูนยที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สําหรับการลงทะเบียนขอรับแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ตจากผูใหบริการ จํานวน 4 ราย เทานั้น ซึ่งดําเนินการผานระบบ Portal ของมหาวิทยาลัย โดยเปด
ใหนักศึกษาลงทะเบียนขอรับแพ็กเกจอินเทอรเน็ตระหวางวันที่ 6-13 มกราคม 2564 แลวจะจัดซื้อไปยังผู
ใหบริการเพ่ือใหทันใชงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

3. โปรแกรมตางๆ สําหรับใชในการเรียนการสอน/การประชุมออนไลน โดยสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีพรอมใหบริการระบบการเรียน/การประชุมออนไลน จํานวน 3 โปรแกรม ไดแก Google Meet, 
Microsoft Teams และ Zoom สําหรับสมาชิกที่มีบัญชีผูใชงานมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว ซึ่งไดจัดทําสรุป
ขอมูล เปรียบเทียบการใช งานของทั้ งสามโปรแกรมไวที่ เว็บ ไซตของสํานักดิจิทั ลเทคโนโลยี  ผ าน 
http://bdt.su.ac.th/newbdt/wp-content/uploads/data/Compare%20Meet-Team-Zoom.pdf เพ่ือ
เปนขอมูลในการเลือกใชใหเหมาะสม โดยโปรแกรม Zoom ที่เปนบัญชีผูใชงานของมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับ   
คณะวิชาในการจัดหาใหกับอาจารยแตละทาน ซึ่งหากคณะวิชาประสงคใหจัดซื้อ  Account เพ่ิมเติมในราคา 
655 บาท/license ไมรวม Vat (สามารถใชงานจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ขอใหแจงความประสงคไปยัง
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ภายในวันศุกรที่ 8 มกราคม 2564 

ทั้งนี้ สําหรับคณะวิชา/หนวยงานที่ตองการใช Zoom Account แบบเรงดวน สามารถขอ
ไปทาง Zoom เพ่ือเปดใหใช Trial Account จํานวน 42 Account ซึง่มีขอจํากัดหองละ 100 คน และจะใชได
เปนเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ 3 มกราคม 2564 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเตรียมความพรอมเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
เสนอ โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงคใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการในสวนของโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
และบริหารขอมูลการเขาออกสถานที่แบบรวมศูนย (Track and Trace) แพ็กเกจอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
สําหรับใชในการเรียนการสอนออนไลน และโปรแกรมตางๆ สําหรับใชในการเรียนการสอน/การประชุม
ออนไลน แจงไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
เลิกประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 
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ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


