
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 23/2564 

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
8. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
11. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

10. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
12. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

15. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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16. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
18. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
19. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

4. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
8. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

10. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
8. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

9. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

ผูไมมาประชมุ 

1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 22/2564 เม่ือวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 22/2564 เม่ือวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 22/2564 เม่ือวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 22/2564 เม่ือวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย  ดร.ประสพชัย พสุนนท           

คณะวิทยาการจัดการ หัวหนาโครงการวิจัย และคณะนักวิจัยโครงการ ในโอกาสไดรับถวยรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล Platinum 
Award ซึ่งเปนรางวัลสูงสุดของมหกรรมงานวิจัยในแตละป จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนตนแบบ
ดวยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสูเมืองสรางสรรค” ในงานมหกรรม
งานวิจั ยแห งชาติ  2564 (Thailand Research Expo 2021) ระหวางวันที่  22-26 พฤศจิกายน  2564           
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานวิจัย
นี้มีสวนสําคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู เมืองสรางสรรคของ UNESCO ดาน 
Gastronomy   

2. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ คณะมัณฑนศิลป และงาน
บริการกลาง วังทาพระ ที่ไดใหความรวมมือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด เมื่อวันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะมัณฑนศิลปได
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2565 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงที่ 1 จํานวน 200 คน ท้ังนี้ หากคณะวิชาใด
ประสงคดําเนินการในลักษณะดังกลาว ขอใหแจงมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตอไป 
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3. ขอความรวมมือคณะวิชาเตรียมความพรอมเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (Onsite) และการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) เนื่องจากขณะนี้
นักศึกษาเริ่มกลับเขาหอพักภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรแีลว 

4. มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณบดี/หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานในวาระ        
เชิงนโยบายใหกับสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตเดือนมกราคม 2565 
เปนตนไป ตามลําดับ ดังนี ้

 
ลําดับ เดือน คณบด/ีหัวหนาสวนงาน 

1 มกราคม 2565 คณบดีคณะโบราณคด ี
2 กุมภาพันธ 2565 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3 มีนาคม 2565 คณบดบีณัฑติวิทยาลัย 
4 เมษายน 2565 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
5 พฤษภาคม 2565 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
6 มิถุนายน 2565 ผูอํานวยการหอศลิป 
7 กรกฎาคม 2565 คณบดีคณะอักษรศาสตร 
8 สิงหาคม 2565 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
9 กันยายน 2565 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
10 ตุลาคม 2565 คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
11 พฤศจิกายน 2565 คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
12 ธันวาคม 2565 คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
13 มกราคม 2566 คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
14 กุมภาพันธ 2566 คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
15 มีนาคม 2566 ผูอํานวยการสํานักดิจิทลัเทคโนโลย ี
16 เมษายน 2566 คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
17 พฤษภาคม 2566 คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
18 มิถุนายน 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 
5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอความรวมมือให

หนวยงานในสังกัด อว. จัดกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 
2564 ดังนี ้

1) ชวงเชา เวลา 08.30 น. รวมกันจัดพิธีถวายบังคม  
2) ชวงกลางวัน จัดกิจกรรมจิตอาสา 
3) ชวงเย็น รวมกันจัดดนตรีเทิดพระเกียรติและเปนของขวัญปใหมใหประชาชน           

(ท่ัวประเทศ) ในคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยในกรุงเทพมหานครจะจัดตอเนื่องตั้งแตวันที่ 5-19 ธันวาคม 
2564  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี ้
1) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกําหนดจัดโครงการปลูกตนไมเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตาม   

ผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ตนยางนาไมควรคาตอการอนุรักษ จังหวัด
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เพชรบุรี) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45-10.45 น. ณ บริเวณทิศใตของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

2) คณ ะดุ ริยางคศาสตร โดยโครงการ Silpakorn Summer Music School 2021 
(SSMS) กําหนดจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 
17.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) และวันที่ 12 ธันวาคม 
2564 เวลา 17.30-18.30 น. ณ ไอคอนสยามริเวอรพารค เพื่อสงมอบความสุขใหคนไทยทั่วประเทศผาน      
บทเพลงพระราชนิพนธ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ประกาศคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส 

เรื่อง นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก 
และการเรียนหรือศึกษาตอในสถานศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได
เสนอทราบประกาศคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส เรื่อง นโยบายการไมเลือก
ปฏิบัติตอผูมีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาตอในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 
มกราคม พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสถานศึกษาที่ครอบคลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหนวยงานดานการศึกษาอ่ืนๆ ทุกสังกัด ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติดังนี ้

1. ใหสถานศึกษากําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับสมัคร คัดเลือก และการเรียนหรือ
ศึกษาตอที่ไมเปนการกีดกันและเลือกปฏิบัติตอผูมีเชื้อเอชไอวีหรือสงสัยวามีเชื้อเอชไอวี โดยหามเรียกรองหรือ
บังคับใหมีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือการมีเชื้อเอชไอวี เปนเงื่อนไขในการเขาเรียน การเรียนหรือศึกษา
ตอ และจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

2. ใหสถานศึกษากําหนดระบบการรักษาความลับขอมูลสวนตัว โดยไมมีการเปดเผยการมีเชื้อ
เอชไอวีของเด็กนักเรียน หรือนักศึกษาแกบุคคลอ่ืน 

3. ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมใหกับครู อาจารย ผูดูแลเด็ก และ
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องเอดสท่ีถูกตอง รวมทั้งการมีเจตคติเชิงบวกตอเอชไอวี
และเอดส ท้ังนี้ ควรเปนกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดอยางสม่ําเสมอ และจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมเฉพาะหรือ
สอดแทรกเพ่ิมเติมใหกับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผูปกครองของเด็กในสถานศึกษา เพ่ือใหมีเจตคติเชิงบวก
และสามารถอยูรวมกันกับผูมีเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสไดเปนปกติ 

4. ใหสถานศึกษาพิจารณาประสานหรือจัดใหมีกลไกการคุมครองสิทธิแกเด็กนักเรียน 
นักศึกษาที่มีเชื้อเอชไอวี หรือสงสัยวามีเชื้อเอชไอวี หรือเปนบุตรของผูอยูรวมกับผูมีเชื้อเอชไอวี โดยการมีสวน
รวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม และใหมีระบบการรายงานเมื่อเกิดกรณีมีการรังเกียจ หรือ
เลือกปฏิบัติตอเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเอดสในสถานศึกษาหรือในชุมชน เพ่ือใหสามารถ
ติดตามสถานการณและการดําเนินงานแกไขปญหา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหถือปฏิบัติตามประกาศดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลการเลือกตั้ งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากบุคลากร          

สายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานประจํา 
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา 
หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดจัดใหมีการเลือกตั้ง
กรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ ตามขอ 7 (5) และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา 
หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามขอ 7 (6) ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ราย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานประจํา 
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา 
หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ไดรับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข และ
มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและ         
รองทุกข ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. กรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจํา จํานวน 1 ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวัฒน ชลอสันติสกุล สังกัดคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. กรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกตั้งจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวน         
1 ราย ไดแก รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

3. กรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 1 ราย 
ไดแก นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนภายใต
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการ
สอนภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในการดําเนินการเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนของระบบตางๆ ดังนี ้

1. ระบบเครือขาย  
2. ระบบ SU Check-in 
3. ระบบฐานขอมูลกลางประวัติการรับวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของ

นักศึกษาและบุคลากร 
4. ระบบ School Data Sync การเชื่อมโยงขอมูลระบบ REG และระบบ Teams 
5. การสนับสนุนการจัดสอบ STEP แบบออนไลน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ิมฟงกชันการ
รายงานขอมูลการตรวจสอบความเร็วอินเทอรเน็ต (Speedtest) ในระบบมอนิเตอรสถานะระบบเครือขาย เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
 
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 กองทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจาง นายภควัฒน บุญวัย เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองทรัพยากรมนุษยมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-155 สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย นั้น 

กองทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายภควัฒน บุญวัย 
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองทรัพยากรมนุษย            
จึงประสงคขออนุมัติจาง นายภควัฒน บุญวัย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
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อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-155 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ท่ีปรึกษาสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย   กรรมการ 
4. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย   กรรมการ 
5. นางสาวกัลยสุดา เรืองจินดา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายภควัฒน บุญวัย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-155 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล          
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปน
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวปาริชาติ แกวเมฆ เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบตัิการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-1209-022 สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวปาริชาติ แกวเมฆ              
วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง             
นางสาวปาริชาติ แกวเมฆ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 
S-1-1209-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร   ประธานกรรมการ 
 (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
2. รองผูอํานวยการฝายอํานวยการฝายบริหารและพัฒนาองคกร กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
3. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ      กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
4. รองผูอํานวยการฝายวางแผนนโยบายและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
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5. รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักเรียนและองคกรสัมพันธ  กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
6. รองผูอํานวยการฝายสงเสริมวินัยและกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
7. หัวหนางานสํานักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร  กรรมการและเลขานุการ 
 (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวปาริชาติ แกวเมฆ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1209-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะโบราณคดีขออนุมัติจาง นางสาวสโรชา เท้ิงบานคลอง เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักพัสดปุฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะโบราณคดีมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-2-0901-004 สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวสโรชา เทิ้งบานคลอง              
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค         
ขออนุมัติจาง นางสาวสโรชา เท้ิงบานคลอง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-2-0901-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี 
คณะโบราณคด ีพรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะโบราณคดี     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะโบราณคดี   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
5. เลขานุการคณะโบราณคดี    กรรมการ 
6. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสโรชา เทิ้งบานคลอง เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0901-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน       
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วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลอง
งานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายปญญนัท อนพงษ เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที่ A-1-1308-144 สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร นั้น 
คณะฯ ได ดํ าเนิ นการตามข้ันตอนแล ว ผู ได รับการคั ดเลื อกคื อ นายปญญนั ท อ นพงษ                          

วุฒิ  Doctor of Engineering (Information Science and Engineering) จาก  Ritsumeikan University 
ประเทศญี่ปุน คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายปญญนัท อนพงษ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1308-144 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร โดยขอยกเวนผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิญโญ แทประสาทสิทธิ ์  กรรมการ 
5. อาจารยเสฐลัทธ รอดเหตุภัย    กรรมการ 
6. นายประวิม เหลืองสมานกุล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายปญญนัท อนพงษ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1308-144 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ            
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
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 1. นายอิสรชัย บูรณะอรรจน  วุฒิปรัชญาดุษฎี บัณฑิต (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1000-084 อัตราเงินเดือน เดือนละ            
31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564          
 2. นายเนติกร ชินโย วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1005-056 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัด
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป 
 3. นายภาณุพงษ ทองเปรม วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Biology จาก The University 
of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1304-147 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 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 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาที่ตรงตามสายงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคณุวุฒิ          
และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 และขอ 5 
กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา
หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น        
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สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ 
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ   

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ไดวางแนวปฏิบัติวาการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต
วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่อง             
ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1876/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563          
สั่งอนุญาตให นางสาววีณา วุฒิจํานงค พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-2-1102-001 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือทําวิทยานิพนธ มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที่ 2 สิงหาคม 2564 
และที่ 2065/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สั่งอนุญาตให นางสาววีณา วุฒิจํานงค ซึ่งไดผานการสอบปองกัน
วิทยานิพนธแลว รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 และนางสาววีณา วุฒิจํานงค              
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สายภาษา จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยไดยื่นเรื่องเพื่อขอปรับเพิ่ม เงนิเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

คณะอักษรศาสตรประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้นเฉพาะกรณี
วุฒิการศกึษาที่ตรงตามสายงาน แก นางสาววีณา วุฒิจํานงค พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย  ตํ าแหนงเลขที่  A-2-1102-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท สั งกัดภาควิชาภาษาไทย                   
คณะอักษรศาสตร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สายภาษา 
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2564 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จาก
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ไดต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศกึษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาววีณา วุฒิจํานงค 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1102-001 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จากตําแหนงอาจารย วุฒ ิ  
ปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนง เลขท่ีตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-503 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น  
  เพ่ือใหการดําเนินงานในกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย     
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง 
เลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-503 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัด    
งานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่    
S-2-0303-061 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง เลขท่ีตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-1-0303-503 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน         
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0303-061            
ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําของป พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 ขอ 20 กําหนดใหคณะมีหนาที่ติดตามการมีผลงานทางวิชาการของคณาจารย
ประจําในสังกัดใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด ประกอบขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดให ภาระงานขั้นต่ําและผลงานทางวิชาการท่ีเกิดข้ึนในรอบป           
ที่ผานมา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยประจํา ใหกําหนดเปนหนึ ่งในตัวชี ้วัดผลสัมฤทธิ ์ของงาน โดยใหมีคาน้ําหนักรอยละ 30              
หากผลการประเมินมีภาระงานข้ันต่ําหรือผลงานทางวิชาการในรอบปที่ผานมาไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ
ดังกลาว ให คะแนนตัวชี ้ว ัดผลสัมฤทธิ ์ของงานของภาระงานขั ้นต่ําและผลงานทางวิชาการเปนศูนย              
เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรอบถัดไป (รอบเดือนเมษายน 2564 และรอบ
เดือนกันยายน 2564) นั้น  
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  ในการนี้  เพ่ือใหการรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา ของป พ.ศ. 2564             
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับฯ ตามกําหนดการ
รายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําของป พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 
2563 ตามกําหนดการรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําของป พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย สถิรพันธุ  สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี        
คณะเภสัชศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี         
คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ ดานเคมีวิเคราะห เรื่อง แมสสเปกโตรเมทรี : 
พ้ืนฐานและการประยุกตใช มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น   

ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย สถิรพันธุ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี           
คณะเภสัชศาสตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัต ิ
 
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            
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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
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายศุภชัย  ตะวิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน ง            

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1102-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,740 บาท สังกัดภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย                
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สายภาษา จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติให
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่  11 พฤศจิกายน 2564 ทั้ งนี้  ใหมีผลตั้ งแตวันที ่          
22 กันยายน 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,740 บาท เกินกวาอัตรา            
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายวรพล พินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่           
A-1-1808-335 อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,860 บาท สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ          
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 5 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
วันที่สอบวิทยานิพนธผานเปนวันที่สําเร็จการศึกษา)  โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติซึ่งหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 
15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,860 บาท เกินกวาอัตราการ
บรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติให เพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมท้ังไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่องในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการภารกิจ
นโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 12 เดือน จากตัวชี้วัดทั้งสิ้น
จํานวน 49 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 46 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.88 
และคะแนนเชิงคุณภาพโดยรวมมีผลการดําเนินงานเทากับ 4.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อ
พิจารณาตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรท่ีมีผลการดําเนินงานสูงสุด ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษา
และสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI มีผลการดําเนินงานคิด
เปนรอยละ 100.00 ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN 
BRANDING มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100.00 โดยทั้ง 2 ยุทธศาสตรมีคะแนนเชิงคุณภาพ 5.00 และ
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทาง
เศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH 
AND CREATIVITY มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100.00 คะแนนเชิงคุณภาพ 4.79 คะแนน ลําดับ
รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่  3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 90.00 และคะแนนเชิงคุณภาพ 
4.58 คะแนน และยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : 
ACADEMIC REPUTATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 88.89 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.50 คะแนน 
ตามลําดับ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่
บรรลุ

เปาหมาย 

รอยละการ
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนเชิง
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และ
ความมีช่ือเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION 

18 16 88.89 4.50 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบ
โจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อ
แกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND 
CREATIVITY 

7 7 100.00 4.79 
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ยุทธศาสตร 
จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่
บรรลุ

เปาหมาย 

รอยละการ
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนเชิง
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบรหิารจดัการที่ทันสมยั นวัตกรรม
ในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART 
ADMINISTRATION 

10 9 90.00 4.58 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสรมิความสัมพันธท่ี
เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI 

8 8 100.00 5.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสู
สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

6 6 100.00 5.00 

รวม 49 46 93.88 4.69 

 
สําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

6.12 ไดแก  
- ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ป และตัวชี้วัดที่ 18 จํานวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงาน
เอกชนในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในยุทธศาสตรที่ 1 มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทําใหการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ทําไดยาก รวมทั้งการดําเนินงานโครงการวิจัยรวมกับหนวยงานเอกชน  

- ตัวชี้วัดท่ี 35 รอยละของรายไดท่ีเพิ่มขึ้น ในยุทธศาสตรที่ 3 มีผลการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐบาล สงผลทําใหรายรับในรอบ 12 
เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอยลงเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานโครงการ
ภารกิจนโยบาย รอบ 12 เดือน พบวา มีการดําเนินโครงการเชิงนโยบายรอยละ 100.00 งบประมาณที่ใชคิด
เปนรอยละ 60.26 นอยกวางบประมาณที่ตั้งไว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลทําใหการดําเนินงานโครงการตองปรับแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ของรัฐบาลอยางเขมงวด โดยปรับเปนโครงการในรูปแบบออนไลน 
ซึ่งสงผลใหมีการใชจายงบประมาณนอยกวางบประมาณที่ตั้งไว รวมถึงคณะวิชา/หนวยงานสามารถขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเชิงนโยบายไปใชเปนงบประมาณประจําไดตามมาตรการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดเพ่ิมเติม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) และขอใหคณะวิชา
ทบทวนผลการดําเนินงานดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจํานวนอาจารยชาวตางประเทศ และรอยละของผูที่
มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด หากมี
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การเปลี่ยนแปลง ขอใหแจงไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณบดี/หัวหนาสวนงาน ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 ไดใหความ
เห็นชอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564) พรอมทั้งไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 12 เดือน นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยมี
สาระสําคัญดังนี ้

1. ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564       

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ประกอบดวย ตัวชี้วัดจํานวน 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ทั้งสิ้น จํานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.67 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสําเร็จของการดําเนินงาน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก และมีคะแนนคณุภาพเทากับ 84.50 หรือ 4.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  

2. ผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : 

ACADEMIC REPUTATION มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 4 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 4 
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการดําเนินงานดานการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศดานการสรางสรรค ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลการดําเนินงานดานการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA และตัวชี้วัดที่ 4 ผลการดําเนินงาน
ดานการปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือรองรับการประเมิน QS Star Rating โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 4.03 
คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพ่ือแกปญหาของ  
ชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 3 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณจากแหลง
ทุนภายนอกของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 การ
เพ่ิมข้ึนของโครงการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ที่สงผลกระทบในวงกวางตอทองถิ่น ชุมชน และประเทศ และ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การเพ่ิมขึ้นของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีรวมกับ
เครือขายภายนอกที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ โดยมีคะแนนคณุภาพเทากับ 5.00 คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION มีตัวชี้วัดทั้ งสิ้น จํานวน 4 ตัวชี้วัด สามารถ
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ดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 75.00 ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 ความสําเร็จของการ
พัฒนาองคกรใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) และตัวชี้วัดท่ี 5 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการเพ่ือรองรับ SMART AND 
GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต และมีตัวชี้วัดที่ดําเนินการต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเปน    
รอยละ 25.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของรายไดที่เพ่ิมขึ้นในภาพรวม (งบประมาณเงินรายไดทั้งหมด (รวมเงิน
บริจาค) แตไมรวมงบบุคลากร คิดจากปฐานที่ผานมา ป 2563) เปาหมายเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ผลการดําเนินงาน
ลดลงรอยละ 9.98 ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการลดคาธรรมเนียมการศึกษาและจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.71 คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART 
STUDENT AND ALUMNI มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 2 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแก
นักศึกษา (ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ ประเมินโดยหนวยงาน
ภายนอก) และมีตัวชี้วัดที่ดําเนินการต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 
ผลสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีตัวชี้วัด
ยอย จํานวน 5 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวน
รางวัลระดับชาติ - นานาชาติท่ีนักศึกษาปจจุบัน/บัณฑิต/ศิษยเกาไดรับ ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละของบัณฑิตใน
หลักสูตรวิชาชีพที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ และตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละของบัณฑิตที่มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑอ่ืนที่เทียบเทาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีตัวชี้วัดที่ดําเนินการต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1.1 
รายไดเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
(เปรียบเทียบอยางนอย 4 สถาบัน โดยเปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง และมีหลักสูตรในสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับ
มหาวิทยาลัย ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง) แตเนื่องจากขอมูลการตอบแบบสอบถามบัณฑิต
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีกลุมตัวอยาง
ประชากรที่นอยเกินไป จึงทําใหขอมูลไมนาเชื่อถือ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไมขอนําขอมูลดังกลาวมา
เปรียบเทียบสําหรับการรายงานผลในครั้งนี้ โดยผลการดําเนินงานรายไดเฉลี่ยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในภาพรวมตอเดือน เทากับ 17,210 บาท และรายไดของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2 สถาบัน ในภาพรวมเฉลี่ย
ตอเดือน เทากับ 18,622 บาท โดยผลการดําเนินงานของคูเทียบที่ Benchmark กับมหาวิทยาลัย 2 สถาบัน 
ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เทากับ 21,480 บาท ตอเดือน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เทากับ 
15,764 บาท ตอเดือน ซึ่งรายไดเฉลี่ยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนอยกวารายไดเฉลี่ยของบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 2 สถาบันเทากับ 1,412 บาท ตอเดือน และตัวชี้วัดท่ี 1.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่เปน
ผูประกอบการ/Start Up/เจาของกิจการ มีผลดําเนินงานรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่เปนผูประกอบการ/
Start Up/เจาของกิจการ เทากบั 18.72 ซึ่งเปาหมายกําหนดไว รอยละ 25 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบทั่วโลกในวงกวางในระดับโลก ประเทศ 
ในการทําใหสภาพเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จึงสงผลกระทบโดยตรงตอการหางานทําของบัณฑิตในรุนผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2563 ในทุกสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเพ่ิมทักษะอาชีพใหม ใหพรอมตอการ
ทํางานใหแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา/ศิษยเกามากข้ึน และสงเสริมใหเกิดทักษะการเปนผูประกอบการ เพ่ือ
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เปนทางเลือกใหการประกอบอาชีพอิสระ หรือเปนเจาของกิจการตนเอง โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.70 
คะแนน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN 
BRANDING มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 2 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 100.00 ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการสรางและสื่อสารภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ และ
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสําเร็จของการดําเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ โดยมีคะแนนคุณภาพ
เทากับ 5.00 คะแนน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดระดับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

จํานวน
ตัวชี้วัดท่ีมี

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ
ของการ

ดําเนินงาน
ตาม

ตัวชี้วัด 

คะแนนคุณภาพตามเกณฑ
คณะกรรมการประเมิน

มหาวิทยาลัย 

เตม็ 100 คะแนน 
(5 คะแนน) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดนเปนเลศิเฉพาะ
ทางและความมีช่ือเสยีงดานวิชาการ : 
ACADEMIC REPUTATION 

4 4 
 

100.00 80.65 
(4.03) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผล
งานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
ทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 
เพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH 
AND CREATIVITY 

3 3 
 

100.00 100 
(5.00) 

ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการท่ี
ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธภิาพ : SMART AND GREEN 
ADMINISTRATION 

4 3 75.00 74.25 
(3.71) 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสรมิ
ความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART 
STUDENT AND ALUMNI 

2 1 
 

50.00 74.00 
(3.70) 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณ
ศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

2 2 100 100 
(5.00) 

รวมทั้งสิ้น 
15 13 86.67 

ดีมาก 
84.50 
(4.23) 

หมายเหตุ : ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings การพัฒนา   
อยางยั่งยืน UN Sustainable Evelopment Goals โดย The Global Goals for Sustainable Development หรือ UN 
SDGs องคการสหประชาชาติ (ปปฏิทิน) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงขอมูลเรียบรอยแลว อยูระหวางรอผลการจัดอันดับ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วดัท่ี 2 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณใหแก
นักศึกษา (ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ ประเมินโดยหนวยงานภายนอก) โดย
หัวหนาโครงการวิจัยอยูระหวางการสํารวจขอมูล ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงใชผลการประเมินภายในท่ีดําเนินการโดยสํานักงาน
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อธิการบดีในการรายงานผลการดําเนินงานครั้งนี้แทนระหวางรอผลการประเมินจากหนวยงานภายนอก โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาคะแนน 3.94 ประกอบดวย ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรภายในตอสภาพแวดลอมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2563 (คาเฉลี่ย 3.54) และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คาเฉลี่ย 4.33) ทั้งน้ี เมื่อมหาวิทยาลัย
ไดรับผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกแลว จะดําเนินการรายงานผลสําเร็จของการพฒันาคุณภาพชีวิตและประสบการณ
ใหแกนักศึกษาใหทราบตอไป 

ตัวช้ีวัดที่ไมตองประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแก ตัวช้ีวัดระดับเปาหมายที ่1 มี 2 ตัวช้ีวัดยอย คือ  
- ตัวช้ีวัดที ่1.1 อันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ดาน Innovation  
- ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ติดอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University 

Rankings by Subject ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2563 (เริ่มประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
ตามที่กองแผนงานเสนอ 

ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะวิชาประชาสัมพันธใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําซึ่งรวมถึงบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ดวย เพ่ือเปนขอมูลผลการดําเนินงาน
รายไดเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

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

ลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
หรือมีตนทุนอื่นๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาตปิระสงคปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช
เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อาศัยอํานาจตามความในขอ 4.1 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2563 โดยให
ใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมี
ตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงาน 

เพื่อเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน
พิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 5 กําหนดใหกองทรัพยากรมนุษยตรวจสอบ
จํานวนระดับตําแหนงที่จะกําหนดใหใชเพื่อประเมินกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นของสวนงานตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติ
จํานวนไว โดยใหนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาใหความเห็นชอบ และมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบเปน 
การลวงหนาปละ 1 ครั้ง ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป และใหประกาศแกไขเพ่ิมเติมเมื่อมีตําแหนงวางลง และ
ขอ 20 กําหนดใหการเสนอขอแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพื่อดํารงตําแหนง ระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิ เศษ ระดับเชี่ ยวชาญ และระดับเชี่ ยวชาญพิ เศษ ใหดํ าเนิ นการ 
ไดตอเมื่อมีจํานวนระดับตําแหนงดังกลาววางอยูและสวนงานโดยมติคณะกรรมการประจําสวนงานเห็นสมควรให             
มีการคัดเลือก โดยใหเสนอ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการเปดใหมีการคัดเลือกไดปละ 2 ครั้ง ตามที่ 
ก.บ.ม. กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานไวเปนการลวงหนา แลวจึงใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ประกาศกําหนดจํานวนและระดับตําแหนงท่ีสมควรเปดใหมีการคัดเลือก ทั ้งนี ้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ฉบับลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ไดอนุมัติจํานวนระดับตําแหนงไวแลว และมหาวิทยาลัยไดเวียนแจงคณะวิชา/สวนงานทราบแลว นั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562  กองทรัพยากรมนุษย
จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น 
ชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งท่ี 1) 
 อนึ่ง ในสวนของระดับชํานาญการพิเศษ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) และระดับเชี่ยวชาญ  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดกอน จึงจะดําเนินการเสนอขอ
กําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้นตอไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น ระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) 
ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงาน

เพื่อเปดให มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน 
และระดับชํานาญการ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดจํานวนระดับตําแหนงท่ีจะใหใชเพื่อประเมินใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน           
เฉพาะระดับชาํนาญงาน และระดับชํานาญการ 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 5 กําหนดใหกองทรัพยากรมนุษยตรวจสอบ
จํานวนระดับตําแหนงที่จะกําหนดใหใชเพ่ือประเมินกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นของสวนงานตางๆ ตามที่ไดรับ
อนุมัติจํานวนไว โดยใหนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาใหความเห็นชอบ และมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบเปนการ
ลวงหนาปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป และใหประกาศแกไขเพ่ิมเติมเมื่อมีตําแหนงวางลง และ          
ขอ 20 กําหนดใหการเสนอขอแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพื่อดํารงตําแหนง ระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการไดตอเมื่อมี
จํานวนระดับตําแหนงดังกลาววางอยูและสวนงานโดยมติคณะกรรมการประจําสวนงานเห็นสมควรใหมีการ
คัดเลือก โดยใหเสนอ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการเปดใหมีการคัดเลือกไดปละ 2 ครั้ง ตามที่ 
ก.บ.ม. กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานไวเปนการลวงหนา แลวจึงใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ประกาศกําหนดจํานวนและระดับตําแหนงท่ีสมควรเปดใหมีการคัดเลือก 
 สวนการเสนอขอแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพ่ือดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ใหสามารถดําเนินการไดในทุกตําแหนงตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได
เปดใหมีการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 กองทรัพยากรมนุษย
จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ ดังนี ้
 1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมี
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น 
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งท่ี 1)  
 2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงที่จะกําหนดใหใช
เพ่ือประเมินกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน     
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งท่ี 1) 
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 อนึ่ง ในสวนของระดับชํานาญการ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดกอน จึงจะดําเนินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึนตอไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดให มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงที่จะใหใชเพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคปรับปรุงการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาแกบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศลิปากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย           
ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการประสงคแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อใหมีความครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษา สอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน และเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแกไข (ราง) ขอบังคับ
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมตามขอเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้ 

1. ขอ 11 (2) บรรทัดที่ 2 ควรเพิ่มคําวา “หรือหนวยงานอื่น” ตอทายคําวา “สถาบัน” หรือ
อาจพิจารณาใชคําอ่ืนแทนคําวา “สถาบัน” เชน “องคกรภายนอก” 

2. ขอ 35 ในกรณีที่นักศึกษาประสงคจะกลับเขาศึกษา ขอใหพิจารณายกเลิกประเด็น        
การกําหนดระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนักศึกษาออก 

3. ปรับขอความในขอ 66 (6) บรรทัดท่ี 3 จาก “...ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น และระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวของ” เปน “…ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต รวมถึง
ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น” 

4. ขอ 69 เพิ่มคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดใหตองผานการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึง
การมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑสําเร็จการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด 

5. เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในประเด็นการลงโทษกรณี
นักศึกษาคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยอาจระบุไวในขอบังคับนี้หรืออาจกําหนดในระเบียบ/ประกาศที่
เก่ียวของ  

6. การพิจารณาการเทียบเทาหรือการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ควรใหคณะกรรมการ
ประจําคณะมีอํานาจในการพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
ระเบียบวาระที่  4.4.1 การขอยุบเลิกภาควิชาและปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเปนแบบ

สาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2562 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 และครั้งที่ 
3/2562 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงาน
ภายในและหนวยงานยอยของคณะ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายใน
ของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดกําหนด
โครงสรางหนวยงานภายในของคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย 

1. สํานักงานคณบดี แบงหนวยงานยอย ไดแก 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 

2. หนวยงานบริหารวิชาการของคณะ ไดแก 
2.1 ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร 
2.2 ภาควิชาเภสัชกรรม 
2.3 ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
2.4 ภาควิชาเภสัชเคมี 
2.5 ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
2.6 ภาควิชาเภสัชเวท 
2.7 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
2.8 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 

3. หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ ไดแก 
3.1 ศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” 
3.2 ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
3.3 ศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย 

3.3.1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” 
3.3.2 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน 

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรประสงคขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการบริหารวิชาการ
เปนแบบสาขาวิชา เพื่อใหการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการของคณะเภสัชศาสตรดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณในปจจุบัน ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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การแบงหนวยงานภายใน / หนวยงานยอย 
โครงสรางเดิมของคณะวิชา โครงสรางใหม 

1. สํานักงานคณบด ีแบงหนวยงานยอยเปน 2 งาน ไดแก 
1) งานบริหารทั่วไป 
2) งานบริหารและพัฒนาวิชาการ  

2. หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ มี
ดังนี ้

1) ศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” 
2) ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
3) ศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย 

3.1 สถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน “เภสัชศาลา” 
3.2 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุน 

3. ภาควิชา ไดแก 
1) ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร 
2) ภาควิชาเภสัชกรรม 
3) ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
4) ภาควิชาเภสัชเคมี 
5) ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
6) ภาควิชาเภสัชเวท 
7) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
8) ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 

1. สํานักงานคณบด ี(คงเดิม) 
 
 
2. หนวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ     
(คงเดิม) 
 
 
 
 
 
3. บริหารวิชาการแบบสาขาวิชา มีดังน้ี 

1) สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 
2) สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) 
3) สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการบริหาร

ทางเภสั ชศาสตร  (Health Consumer Protection and 
Pharmacy Administration) 

4) สาขาชีวการแพทยและสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 
(Biomedicine and Health Informatics) 

 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยุบเลิกภาควิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 ดังนี ้
 

หลักเกณฑการยุบเลิกภาควิชา การวิเคราะหความสอดคลองตามระเบียบ/หลักเกณฑ 

หมวด 1 หลักเกณฑและวิธีการในการแบง การรวม และการ
ยุบเลิกภาควิชา 
ขอ 8 การยุบเลิกภาควิชา ใหดําเนินการไดเมื่อภาควิชาน้ันไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของการแบง หรือ
ปฏิบัติภารกิจไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการแบง มีความ
ซ้ําซอนของภารกิจและหนาที่กับภาควิชาหรือหนวยงานอื่น 
หรือไมเหมาะสมที่จะมีสถานะเปนภาควิชา หรือไมเขาตาม
หลักเกณฑการเปนภาควิชาตามขอ 5 หรือมีเหตุอ่ืนๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 

หลักเกณฑการเปนภาควิชาตามขอ 5 (3) ตองมีจํานวน
คณาจารยประจํามากกวาสิบคน และเพียงพอตอการบริหาร
จัดการหลักสูตรและดําเนินภารกิจของภาควิชา ซึ่งปจจุบัน
คณะเภสัชศาสตรมีจํานวนคณาจารยประจําไมสอดคลองตาม
หลักเกณฑการเปนภาควชิา ดังน้ี 
1. มีภาควิชาที่มีจํานวนคณาจารยประจํานอยกวาสิบคน 
จํานวน 2 ภาควิชา ประกอบดวย 

1) ภาควิชาเภสัชเวท (อาจารยประจํา 7 คน) 
2) ภาควชิาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (อาจารยประจํา 

5 คน) 
2. มีจํานวนอัตราเกษียณในรอบ 10 ปขางหนาจํานวนมาก ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอเพื่อแบง รวม หรือยุบเลิก
ภาควิชาท่ีครอบคลุม เหตุผลความจําเปน  ภาระงาน ท่ี
รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวนผูปฏิบัติงานที่มีอยู
เพิ่มข้ึนหรือลดลง งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการของ
ภาควิชา ผลกระทบที่มีตอภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เหตุผลความจําเปนท่ีคณะเภสัชศาสตรเสนอคําขอยุบเลิก
ภาควิชาและขอแบงเปนสาขาวิชาใหม มีดังน้ี 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามนโยบายและ   
พันธกิจของคณะเภสัชศาสตรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากรให
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หลักเกณฑการยุบเลิกภาควิชา การวิเคราะหความสอดคลองตามระเบียบ/หลักเกณฑ 

การแบง การรวม การยุบเลิกภาควิชา ซึ่งผานความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ม. แลว ใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
วิเคราะหเพ่ือใหความเห็นชอบ แลวใหเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือ ให มี การทดแทนกันเนื่ องจากมีคณ าจารยที่ จะ
เกษียณอายุราชการจํานวนมากภายใน 10 ปขางหนา หากยัง
เปนภาควิชาอยูอาจสงผลใหบางภาควิชาจะไมสามารถหา
บุคลากรมาทดแทนในการปฏิบัติงานได  
3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับช่ือสาขาของสภาวิชาชีพ
เภสัชกรรม และชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวชิาการ 

 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารวิชาการของคณะไวในประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงาน
ภายในและหนวยงานยอยของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 ตามหมวด 5 การบริหาร
วิชาการของคณะ ขอ 20 คณะอาจบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชาหรือหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตร
ดังกลาวไมมีสถานะเปนหนวยงานภายในหรือหนวยงานยอยตามขอ 5 (3) ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตรไดจัดทํา
ขอมูลใหสอดคลองตามประกาศดังกลาว โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

 
การบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชา สาระสําคัญ 

ขอ 21 คณะอาจบริหารวิชาการดานการผลิตบัณฑิต วิจัย หรือ 
อาจรวมถึงทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะมอบหมาย ใน
ลักษณะสาขาเพ่ือรับผิดชอบดานจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
คณะ และบริหารหลักสูตรระดับเดียวกันหรือสัมพันธกัน ภายใต
หลักเกณฑดังนี ้

(1) ตองมีหลักสูตรรับผิดชอบในระดับปริญญาตรีอยาง
นอยหนึ่งหลักสูตรเปนของสาขาวิชาโดยเฉพาะ หรือ 

(2) รวมรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มี        
สภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพรับรอง และตองรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดวย 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่ง หมายถึง กลุมของรายวิชาและ
กิจกรรมตางๆ ดานการเรียนการสอนที่กําหนดไวเพ่ือใหผูเรียน
สามารถสําเร็จการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่ง
ประกอบดวยรายวิชาของหลักสูตร จํานวนหนวยกิต อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนและจํานวนนักศึกษา โดย
แผนงานตางๆ ถูกกําหนดเปนลายลักษณอักษร 

 
 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตรมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของคณะ และบริหารหลักสตูรระดบัเดยีวกันหรอื
สัมพันธกัน ภายใตหลักเกณฑดังนี ้
(1) มีหลักสูตรรับผิดชอบในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป 
(2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ไดรับการรับรองโดย
สภาเภสัชกรรม โดยมีการตรวจประเมินโดยสภาเภสัชกรรม
ตามรอบที่กําหนด และรับผิดชอบหลักสตูรระดบับัณฑติศึกษา
ดังนี ้
ปการศึกษา 2565 รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 9 หลักสูตร ดังน้ี 

1. สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical 
Care) จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสตูร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก 
- หลักสตูร ปร.ด.เภสัชกรรมคลินิก 

2. สาขาเภสชักรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) 
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสตูร ปร.ด.วิศวเภสัชกรรม นานาชาติ 
- หลักสตูร ปร.ด.เทคโนโลยีเภสชักรรม นานาชาต ิ

3. สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการ
บริหารทางเภสัชศาสตร (Health Consumer Protection 
and Pharmacy Administration) จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสตูร ภ.ม.เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
- หลักสตูร ภ.ด.เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
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- หลักสตูร ภ.ม.การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
4. สาขาชีวการแพทยและสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ

(Biomedicine and Health Informatics) จํานวน 2 
หลักสตูร ไดแก 

- หลักสูตร ภ.ม.สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 
- หลักสูตร ปร.ด.วทิยาการทางเภสัชศาสตรนานาชาติ 

ปการศึกษา 2566 เปนตนไป รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา จํานวน 8 หลักสูตร ดังน้ี 

1.  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical 
Care) จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสตูร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก 
- หลักสตูร ปร.ด.เภสัชกรรมคลินิก 

2. สาขาเภสชักรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) 
จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสตูร ปร.ด.เภสัชศาสตรและเทคโนโลยี 
นานาชาติ* 

3. สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการ
บริหารทางเภสัชศาสตร (Health Consumer Protection 
and Pharmacy Administration) จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสตูร ภ.ม.เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
- หลักสตูร ภ.ด.เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
- หลักสูตร ภ.ม.การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

4. สาขาชีวการแพทยและสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(Biomedicine and Health Informatics) จํานวน 2 
หลักสตูร ไดแก 

- หลักสูตร ภ.ม.สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 
- หลักสูตร  ปร.ด .เภสัชศาสตรและ เทคโน โลยี 

นานาชาติ* 
*จัดการเรียนการสอนรวมกันสองสาขา 
จํานวนผูปฏิบัติงานในแตละสาขา 

1. สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  (Pharmaceutical 
Care) มีจํานวนผูปฏิบัติงาน  27  คน 

2. สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) 
มีจํานวนผูปฏิบัติงาน  36  คน 

3. สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการ
บริหารทางเภสัชศาสตร (Health Consumer Protection 
and Pharmacy Administration) มีจํานวนผูปฏิบัติงาน 10  
คน 

4. สาขาชีวการแพทยและสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 
(Biomedicine and Health Informatics) มีจํานวน
ผูปฏิบัติงาน 30 คน 
โดยมีรายละเอียดจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 
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(3) มีจํานวนคณาจารยประจํา สอดคลองตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและตามที่องคกรวิชาชีพ
หรือสภาวิชาชีพกําหนดแลวแตกรณี ซึ่งตองปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการดําเนินงานของหลักสูตร โดยตองไมสงผลกระทบ
หรือเกิดความเสียหายตอการบริหารจัดการตอหนวยงานอ่ืน 
 
ขอ 22 การใหมีสาขาวิชาซึ่งผานความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. แลว
ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณากอนเสนออธิการบดีอนุมัต ิและ
ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  
การกําหนดชื่อสาขาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองสะทอน
ความเฉพาะทางของหลักสูตรที่สาขาวิชารับผิดชอบ 

(3) มีจํานวนคณาจารยประจําสอดคลองตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตามท่ี
องคกรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพกําหนด และมีอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของหลักสูตร โดยไม
สงผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอการบริหารจัดการตอ
หนวยงานอ่ืน 

 
ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตรไดจัดทําคําขอเพ่ิมเติมเพื่อขอปรับรูปแบบเปนการบริหารวิชาการแบบ

สาขาวิชา ดังนี้  
1. เหตุผลที่ตองเสนอคําขอเปลี่ยนเปนสาขาวิชา 

(1) เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามนโยบายและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ 

(2) เพื่อใหมีการทดแทนกันเนื่องจากมีคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการจํานวนมาก
ภายใน 10 ปขางหนา หากยังเปนภาควิชาบางภาควิชาจะไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนในการทํางานได  

(3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับชื่อสาขาของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม และชื่อ
ตําแหนงทางวิชาการสาขาเภสัชศาสตร 

2. ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
(1) สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) รับผิดชอบการจัดการเรียนการ

สอนและใหองคความรูในการบริการและบริบาลผูปวย โดยอาศัยความรูพื้นฐานของสมมุติฐานของโรคและ
สภาวะผูปวยในการตัดสินใจการใหบริการ ตลอดจนการใหและการติดตามขอมูลที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจ
ในการบริการและบริบาลท่ีเก่ียวของ 

(2) สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) รับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาเกี่ยวของกับรูปแบบเภสัชภัณฑ การผลิต การวิจัยและพัฒนา และการประเมินเภสัชภัณฑ การ
พัฒนาวัตถุดิบ เพ่ือการประยุกตใชทางเภสัชกรรม โดยครอบคลุมการศึกษาในเรื่องสมบัติทางเคมีฟสิกสของสาร
ที่ใช ความรูในการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดของเภสัชตํารับและกฎระเบียบสากล รวมทั้งพ้ืนฐานในการ
บริหารจัดการโรงงานผลิตยา รายวิชาดานเภสัชเคมี และรายวิชาที่เก่ียวของทางเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
รวมทั้งการคิดคนยาใหมจากการออกแบบและสังเคราะหทางเคมีหรือจากการสกัดแยกจากธรรมชาติ การ
ควบคุมคุณภาพยาและการประกันคุณภาพ รวมถึงรับผิดชอบศาสตรตางๆ ที่ เก่ียวกับยา อาหาร และ
เครื่องสําอางที่ไดจากธรรมชาติ ท้ังในดานแหลงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาภูมิปญญาไทยและการประยุกตวิทยาการตางๆ ดานองคความรูทางการแพทย
พ้ืนบาน  
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(3) สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร (Health 
Consumer Protection and Pharmacy Administration) รับผิ ดชอบการจัดการเรียนการสอนด าน     
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร โดยใชความรูพ้ืนฐานดานสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และมนุษยศาสตร เพ่ือ
ใชในการบริหารจัดการงานเภสัชกรรม รวมถึงการสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูและศึกษาปญหาดานสุขภาพ
ของชุมชนและสังคม 

(4) สาขาชีวการแพทยและสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ (Biomedicine and Health 
Informatics) รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางเภสัชศาสตรดานเภสัชศาสตรชีวภาพ
และสาขาที่เก่ียวของ เชน ชีวเคมี สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และจุลชีววิทยา รายวิชาดานเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
ซึ่งประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพพื้นฐานในการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและสารที่ใชเปนยา 
กลวิธานในการออกแบบฤทธิ์ของยาและสารตางๆ เมื่อเขาสูรางกายมนุษย ตลอดจนพิษวิทยาของสิ่งตางๆ 
เหลานี้ และรายวิชาดานเภสัชสารสนเทศ โดยเนนการใชงานและการประยุกตองคความรูดานสารสนเทศ
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวม สืบคน วิเคราะห และการเผยแพรขอมูลยาและสุขภาพ 

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของสาขาวิชาโดยครอบคลุมคาเปาหมาย ตัวชี้วัด ตาม

แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาของคณะเภสัชศาสตร ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตรใชเงินจากงบประมาณเงินแผนดินและเงินรายได และเงินรายรับอื่นของ
คณะเภสัชศาสตรในการบริหารจัดการ ดังนี ้

งบบุคลากร 93,519,190 บาท 
งบดําเนินการ 23,687,754 บาท 
รวม 117,206,944 บาท 

5. ผลกระทบที่มีตอภารกิจของมหาวิทยาลัย 
คณะเภสัชศาสตรมีพันธกิจดานการเรียนการสอนและสนับสนุนการวิจัย ท้ังดาน        

เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่ครอบคลุมแหลงท่ีมา การเตรียมการประดิษฐ 
และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาสมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพ ระบบเภสัชสนเทศ กลวิธานการปองกัน
และการรักษาโรคในคนและสัตว เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยดานระบบเภสัช
สารสนเทศ เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตรสังคม เภสัชกรรมชุมชน และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
รวมกับหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ อีกทั้งยัง
ไดจัดตั้งหนวยวิสาหกิจ 3 หนวยงาน เพ่ือดูแลการบริการวิชาการแกสังคม โดยดําเนินการรวมกับคณาจารยใน
สาขาวิชาตางๆ ไดแก ศูนยบริการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร เพื่อใหคําแนะนําการใชยาท่ีเหมาะสมแก
ประชาชน รักษาโรค รวมทั้งเปนแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร ศูนยภูมิปญญาทาง    
เภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” มุงเนนการบริการเทคนิควิเคราะหตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO 
17025 แกหนวยงานภาครัฐและเอกชน และการใหบริการความรูที่ถูกตองดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพแก
ประชาชนทั่วไป ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เปนแมขายใหบริการสนับสนุนขอมูลทางยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งใหการฝกอบรมระบบสารสนเทศทางสุขภาพแกเภสัชกร หนวยงานบริการดาน
สาธารณสุข โรงพยาบาลในทุกภูมิภาค และประชาชนทั่วไป ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงเปนหนวยงานที่
สามารถสนับสนุนและสงเสริมภารกิจตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้ 
1. การยุบเลิกภาควิชา คณะเภสัชศาสตร 
2. การปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเปนแบบสาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร  
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน สภาวิชาการ และ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
อนึ่ง ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา คณะเภสัชศาสตรอาจพิจารณาจัดทําการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (KM) ของการขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเปนแบบสาขาวิชา เพ่ือเปนขอมูล
สําหรับคณะวิชาท่ีประสงคดําเนินการขอยุบเลิกภาควิชา และปรับรูปแบบการบริหารวิชาการเปนแบบ
สาขาวิชาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การปรับอัตราการลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดชวยเหลือเยียวยานักศึกษาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปรับลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ในอัตรารอยละ 25 มาอยางตอเนื่อง นั้น 

เนื่องจากปจจุบันมีนักศึกษาไดรับวัคซีนอยางท่ัวถึงและสถานการณการแพรระบาดเริ่ม
คลี่คลาย กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับอัตราการลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 จาก 
“รอยละ 25” เปน “รอยละ 15” ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับอัตราการลดคาธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2564 ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.5.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . 2565) แ ล ะหลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศ าสตรบั ณ ฑิ ต  สาขา วิช า
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศกึษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติ
อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2565) ซึ่งหลักสูตรไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 
และอยูระหวางดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม 
เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอื่น และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตาม
แบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลยั  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกําหนดใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศลิปากรพิจารณากําหนดวัดที่มหาวิทยาลัยจะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกป นั้น   

 ในการนี้ กองกลางไดเสนอรายชื่อและรายละเอียดพระอารามหลวงใน 3 จังหวัด ซึ่งมีระยะ
ทางไกลจากกรุงเทพมหานคร ไดแก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย รวมจํานวนท้ังสิ้น    
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3 วัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยกําหนดวัดที่จะถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2565 โดยไดแนบบัญชี
รายชื่อพระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัยศลิปากรไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายตั้งแตป พ.ศ. 2513-2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรนําผาพระกฐินพระราชทาน 
ประจําป พ.ศ. 2565 ไปถวาย ณ วัดศรีมงคลใต จังหวัดมุกดาหาร และใหกองกลางดําเนินการประสานงานกับ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.2 การสงใชคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยเกินกําหนดพรอมดอกเบี้ย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เปนตนไป นั้น  

เนื่องจาก ขอ 15 กําหนดใหการสงใชคืนเงินยืมท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย ใหสงเงินสดที่เหลือ
พรอมหลักฐานประกอบการเบิกจายเพ่ือหักลางเปนลูกหนี้ใบสําคัญภายในยี่สิบวันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้นๆ 

สวนการสงใชคืนเงินยืมกรณีจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสงใชภายในยี่สิบวันนับตั้งแตวันที่รับเงนิยืม 
การสงใชคืนเงินยืมที่ปรากฏวาเอกสารใบสําคัญไมถูกตอง หรือไมครบถวน หรือการสงใชคืน

เงินยืมที่ไมเปนไปตามที่อธิการบดีกําหนดแนวปฏิบัติ ใหถือวาการสงใชคืนเงินยืมนั้นยังไมสมบูรณและผูยืมตอง
ชําระเงินสวนตางและดอกเบี้ยของเงินที่คางชําระใหแกมหาวิทยาลัยตามขอ 18 

การสงใชคืนเงินยืม ใหถือเอาวันที่สวนงานตนสังกัดรับเรื่องเปนวันสงใชเงินยืม ในกรณีที่ไม
สามารถสงใชคืนเงินยืมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอมหาวิทยาลัยกอนครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาการยืมเงินเพ่ือขอขยายระยะเวลาในการสงใชคืนเงินยืม  

กรณีเงินทดรองหมุนเวียนของสวนงาน ใหสวนงานดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อหักลาง
เงินยืมภายในเดือนกันยายนของป 

และ ขอ 18 กรณีเงินยืมตามขอ 15 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาผูยืมไมไดสงหลักฐานเพ่ือใช
คืนเงินยืมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือการสงใชคนืเงินยืมยังไมสมบูรณตามขอ 15 วรรคสาม ใหผูยืม
ชําระเงินยืมตามจํานวนที่คางอยูพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดจุดหาตอปของเงินที่คางชําระ นับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการสงใชคืนเงินยืมตามขอ 15 หรือวันพนกําหนดเจ็ดวันที่ไดรับแจงจาก
มหาวิทยาลัยวาการสงใชคืนเงินยืมไมครบถวน แลวแตกรณ ีจนถึงวันที่นําสงใชคืนเงินยืมครบถวน นั้น 

ในการนี้ เพื่อเปนการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางเครงครัดตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการคิดดอกเบี้ยการไมสงหลักฐานเพื่อใชคืนเงินยืม
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป ของเงินที่คางชําระ นับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการสงใชคืนเงินยืม หรือวันพนกําหนดเจ็ดวันที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยวาการสง
ใชคืนเงินยืมไมครบถวน แลวแตกรณ ีจนถึงวันที่นําสงใชคืนเงินยืมครบถวน 

ทั้ งนี้  เนื่องจากประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเรียกเก็บดอกเบี้ยกรณีสงใชคืนเงินยืมเกินกําหนดใหเปนไปตามประกาศดังกลาว    
ทุกกรณ ี



 

 

35

อนึ่ง ไดปรากฏวากอนมีประกาศฉบับลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยังคงมีกรณีที่มีการสงใช
คืนเงินยืมเกินกําหนด ซึ่งจะตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินคืนที่เกินกําหนดดังกลาว ในชวงเวลาที่ผานมา
มหาวิทยาลัยไดออกหนังสือติดตามลูกหนี้คางนาน เพ่ือเรงรัดใหสงใบสําคัญพรอมเงินสดเหลือจาย (ถามี) แต
ปรากฏวามีลูกหนี้เงินยืมจํานวนหลายรายไดนําสงหลักฐานเพื่อใชคืนเงินยืมแลว แตเกินกําหนดระยะเวลาการ
สงใชคืนเงินยืมตามสัญญา โดยคณะวิชาท่ีเกี่ยวของไดใหเหตุผลท่ีสงคืนเงินลาชา ดังนั้น เพ่ือใหไดขอมูลรวมทั้ง
เหตุผลความจําเปนวาจะสมควรใหชําระหรือลดหรือยกเวนดอกเบี้ยดังกลาว จึงสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นชุดหนึ่ง เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบและพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ ดังนี ้

1.  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเรียกเก็บดอกเบี้ยการไมสงหลักฐานเพ่ือใชคืนเงินยืมภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป ของเงินที่คางชําระ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลาการสงใชคืนเงินยืม หรือวันพนกําหนดเจ็ดวันท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยวาการสงใชคืนเงิน
ยืมไมครบถวน แลวแตกรณี จนถึงวันที่นําสงใชคืนเงินยืมครบถวน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงนิของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ซึ่งมีผลบังคบัใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกกรณ ี

2. ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบและพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนวาจะ
สมควรใหชําระหรือลดหรือยกเวนดอกเบี้ยกรณีที่มีการสงใชคืนเงินยืมเกินกําหนด ซึ่งจะตองชําระดอกเบี้ย
สําหรับเงินคนืที่เกินกําหนดดังกลาว ในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยไดออกหนังสือติดตามลูกหนี้คางนาน เพ่ือเรงรัด
ใหสงใบสําคัญพรอมเงินสดเหลือจาย (ถามี) ซึ่งลูกหนี้เงินยืมจํานวนหลายรายไดนําสงหลักฐานเพ่ือใชคืนเงินยืม
แลว แตเกินกําหนดระยะเวลาการสงใชคืนเงินยืมตามสัญญา โดยคณะวิชาที่เกี่ยวของไดใหเหตุผลที่สงคืนเงิน
ลาชา กอนมีประกาศฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยประกอบดวย 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน 
2. อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท กรรมการ 

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดานการบัญชีการเงิน 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ 
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
5. คณบดีคณะมัณฑนศลิป กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองคลัง เลขานุการ 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป  
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เลิกประชุมเวลา 12.25 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


