
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 6/2564 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

14. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
15. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
16. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
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17. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
19. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
20. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน 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.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
3. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
4. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
7. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
8. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
9. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันองัคารที่ 2 มีนาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันองัคารที่ 2 มีนาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. คณะวิชา/สวนงานที่ไดมีการจัดพ้ืนที่ใหเชาภายในบริเวณพ้ืนที่ของคณะวิชา/สวนงานแก

ผูประกอบการรานคา ขอใหตรวจสอบหลักฐานการทําสัญญาการเชาพื้นท่ี พรอมทั้งสงหลักฐานการทําสัญญา
ดังกลาวไปเก็บรวบรวมที่สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใชเปนหลักฐานกรณีสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ขอตรวจสอบ 

2. มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยสํานักศิลปกรรม กําหนดจัดประชุม
วิชาการ เรื่อง “ประสบการณงานวิจัย” ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม    
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม โดยมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เกณฑในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่ไมอาศัยงานตําราหรือ
งานวิจัย” โดย ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต และการบรรยายดานอ่ืนๆ ไดแก  

1) ดุริยางคกรรม โดยศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ ราชบัณฑิต และศาสตราจารย 
ดร.ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร ภาคีสมาชิก  

2) วรรณศิลป โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ราชบัณฑิต และ         
รองศาสตราจารยโชษิตา มณีใส ราชบัณฑิต 
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3) นาฏกรรม โดย ดร.ไพโรจน ทองคําสุก ราชบัณฑิต และรองศาสตราจารย ดร.อนุกูล  
โรจนสุขสมบูรณ ภาคีสมาชิก 

4) ทัศนศิลป โดยรองศาสตราจารยสุขุมาล สาระเกษตริน ภาคีสมาชิก 
จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมการประชุมดังกลาว 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับมาตรการการปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในพื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
16 กุมภาพันธ 2564 ไดขอใหรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร และคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงาน 
จัดทําประกาศเพ่ือประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบกําหนดการและรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการจัดการเรียน           
การสอนบางรายวิชาในสถานศึกษาพ้ืนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564              
เปนตนมา รวมถึงแนวทางในการชวยเหลือเยียวยานักศึกษารองรับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 อยาง
ชัดเจน นั้น 

ในการนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับมาตรการการปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เรื่อง กําหนดมาตรการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุม เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

2. ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดการรายงานตัวเพื่อ        
คัดกรองและติดตามเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

ประจําเดือนมกราคม 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนมกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 11.21 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
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นักศึกษา เทากับ 10.85 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ไดกอหนี้
ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) สําหรับการบันทึกบัญชีและนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึก
ในงบทดลองตามแบบ บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการนํา
ขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยใหการปรึกษาและประสานงาน ระบายศิลป 

ปการศึกษา 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 - มกราคม 2564) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกิจการนักศึกษาไดตั้งศูนยใหการปรึกษาและประสานงาน ระบายศิลป เพ่ือดูแลและ
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานของศูนยให
การปรึกษาและประสานงาน ระบายศลิป ปการศึกษา 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 - มกราคม 2564) 

รองอธิการบดี เพชรบุรีไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได
จัดทําความรวมมือกับโรงพยาบาลหัวหิน กําหนดจัดโครงการ SU-Happiness ครั้งท่ี 1 ผานโปรแกรม Zoom 
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยจิตแพทยและนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลหัวหิน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหกองกิจการนักศึกษาสงรายงานผลการดําเนินงานของศูนยให
การปรึกษาและประสานงาน ระบายศิลป ปการศึกษา 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 - มกราคม 2564) ไปยัง        
คณะวิชาที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา เพ่ือหาวิธีแกไขปญหา/ชวยเหลือนักศึกษาภายในคณะ 
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ระเบียบวาระที่  2.5 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ ก.พ.อ. ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
24 มิถุนายน 2563 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
ออกขอบังคับ ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจ
และนโยบายการพัฒนาอาจารยของแตละสถาบันอุดมศึกษาได แตตองไมต่ํากวามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ.
กําหนด นั้น 
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ไดพิจารณาหารือรวมกันกับคณะวิชาและมีการอภิปรายกันอยาง
กวางขวางเก่ียวกับขอสังเกต ปญหา หรือผลกระทบ จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม โดยมีความเห็นในแนวทางการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 
2563 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติ
เห็นชอบตามที่ ก.พ.ว. เสนอ โดยใหนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... แลว โดยมีข้ันตอน
การดําเนินงานดังนี้  
 1. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 18/2563          
เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคบัฯ ตามที่เสนอ 
 2. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งท่ี 9/2563           
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่          
3 ธันวาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ ตามที่เสนอ แลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป 
 3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 23/2563              
เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  เสนอ แลวใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป  
 4. เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พิจารณาแลว        
มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอ แลวให
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
พิจารณาตอไป 
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 ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคบัฯ ตามที่เสนอ  
 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 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายสิริชัย รอยเที่ยง เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            

A-1-1002-022 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายสิริชัย รอยเที่ยง                           

วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค ดังนี ้
1. ขออนุมัติจาง นายสิริชัย รอยเที่ยง เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1002-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตง
ภายใน คณะมัณฑนศิลป  

2. พิจารณาการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ราย นายสิริชัย รอยเที่ยง  
โดย นายสิริชัย รอยเที่ยง ไดผานเกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ           
เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จากศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ขอ 4 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคน
ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ในระดับไมต่ํากวา B2 
หรือ มีผลการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับต่ํากวา B2 และ
ไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Courses) ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไมตองมีผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทาง                    
ดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม เพิ่มเติม กําหนดใหบุคคล ผูมีความรูความสามารถทาง
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ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับ B1 ของเกณฑ CEFR เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาศิลปากรไดพิจารณายกเวนใหเปนอาจารยประจํา โดยไมตองมีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ
อาจารยประจําที่รับเขาใหม ฉบับลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2559  

3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
 2. อาจารยไพบูลน จิรประเสริฐกุล   กรรมการ 
 3. อาจารยกศิตินทร ชุมวรานนท   กรรมการ 
 4. อาจารยสมบัติ วงศอัศวนฤมล   กรรมการ 
 5. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง   กรรมการ 
 6. อาจารยพัฒนา เจริญสุข    กรรมการ 
 7. นายศุภฤกษ  ทับเสน    เลขานุการ 
ทั้งนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คอื กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมไดพิจารณาการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ราย นายสิริชัย           
รอยเที่ยง ที่ไดผานเกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 จากศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร แลว เห็นวาสามารถเทียบเทาในระดับไมต่ํากวา B2                 
ซึ่งผูมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับ B1 ของเกณฑ CEFR เปน
บุคคลผูมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาศิลปากรไดพิจารณายกเวนใหเปนอาจารยประจํา  
 ฉะนั้น ที่ประชุม ก.บ.ม. จึงมีมติอนุมัติใหจาง นายสิริชัย รอยเที่ยง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1002-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว               
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 หอศิลปขออนุมัติจาง นางสาวนัฐกานต ภูรุงฤทธิ์ เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ หอศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-004 สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศกึษา สํานักงานหอศิลป นั้น   
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หอศิลปไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวนัฐกานต ภูรุงฤทธิ์           
วุฒิศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปจึงประสงคขออนุมัติจาง                  
นางสาวนัฐกานต ภูรุงฤทธิ์ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศกึษา 
สํานักงานหอศิลป หอศิลป พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการหอศลิป     ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการหอศิลป     กรรมการ 
3. หัวหนางานสนับสนุนงานบริหาร หอศิลป  กรรมการ 
4. หัวหนางานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา  กรรมการ 
5. นางสาวเมธาวี กิตติอาภรณพล    กรรมการ 
6. นางสาวสมฤดี เพ็ชรทอง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนัฐกานต ภูรุงฤทธิ์ เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-004 อัตราเงินเดือน             
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

7 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 7 ราย คือ 
 1. นางสาวเกลากัลยาภรฌ สวัสดิ์มงคลกุล วุฒิ Master of Arts in DESIGN - INDIRIZZO 
(POST.ENGLISH) จาก NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1002-021 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตง
ภายใน คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2563 
 2. นางเตือนฤดี รักใหม วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1003-033 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
ภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 3. นายฐากร ถาวรโชติวงศ วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1008-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
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 4. นายศุภชัย อารีรุงเรือง วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขท่ี A-1-1000-083 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด             
คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 5. นายอาทิตย ปุญญกันต วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม   
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1306-141 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 6. นายวสุ ไชยตรี นักเรียนทุนฯ วุฒิ Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
จาก Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 
บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2563 
 7. นางสาววรรณพร ปองสุข วุฒิบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารง
ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด          
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ ความ
รับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะม วล ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง หั ว หน า ภ า ค วิ ช า                          

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.3 รายงานผลการประเมินการปฏิบั ติ งานพนักงานมหาวิทยาลั ย  ราย                  

นางสาวสุภาพร หนูกาน                 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งยายและเปลี่ยนตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวสุภาพร หนูกาน จาก ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1901-510 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,260 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1900-344 เงินเดือน 30,260 บาท ไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563        
เปนตนไป 
 บัดนี ้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย รายดังกลาวแลว เห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม 
เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุภาพร หนูกาน และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.4 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะม วล ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง หั ว หน า ภ า ค วิ ช า                       

คณะวิทยาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.5 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะม วล ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง หั ว หน า ภ า ค วิ ช า                          

คณะเภสัชศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช

ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           

A-2-1807-013 และ ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-014 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-013 และ ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-014 ดวยวุฒิปริญญาเอก หรือ 
วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต หรือศึกษาศาสตร ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ ปรากฏวาไมมีผูสมัคร 
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือศึกษาศาสตร หรือ 

- ผูส มัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือศึกษาศาสตร  
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โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 
2557-2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการที่ 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากร           
สายวิชาการตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไข
การจาง ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-013 และ 
ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-014 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒกิารศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         

ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553            
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
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และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป            
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนง        
อยูในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน             
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ        
ผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน             
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวกันยารัตน สอาดเย็น (ปจจุบันชื่อนางกันยารัตน 
เมืองแกว) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่            
A-1-1204-016 สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด 3 ป 4 วัน ตั้งแตวันที่ 17 
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และนางกันยารัตน เมืองแกว ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 
2564 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบยีนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 

คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางกันยารัตน           
เมืองแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่                        
A-1-1204-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 46,010 บาท บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 46,010 บาท            
เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร                   
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต จากมหาวิทยาลัย                   
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา (ตามใบแสดงผลการ
เรียนและประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกใบรับรองติดรูปสําหรับผูสําเร็จการศึกษา และรูปแบบใหม
ใบแสดงผลการเรียนสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 เปนตนไป ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย                    
นางกันยารัตน เมืองแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1204-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 46,010 บาท บาท สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จ
การศกึษา   
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การกําหนดภาระงานขั้นต่ํ าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย                
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ
ของผู ดํารงตําแหนงอาจารย ผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563                
ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 หมวด 1 ภาระงานขั้นต่ํา ขอ 7 วรรค 6 กําหนดใหคณะโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะเสนอหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของลักษณะงานแตละประเภทตาม           
(1) (2) (3) (4) (5) และ (6) และอาจเสนอภาระงานข้ันต่ําในสวนของคณะเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะ 
และเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติได แตจะตองไมนอยกวา
ภาระงานขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบกอนนําหลักเกณฑและ
วิธีการดังกลาวไปใชบังคับ 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เม่ือวันที่             
4 กุมภาพันธ 2564 มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารยประจําในสวนของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและวิธีการคิดภาระงานของ
คณาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
กําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชมุ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติเปล่ียนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-1-0309-537 นั้น  
  เพ่ือใหการบริหารอัตราและงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย กองประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนง
เลขที่ S-1-0309-537 เปนตําแหนงเลขที่ S-2-0309-058 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี จากตําแหนงเลขที่ S-1-0309-537 เปนตําแหนงเลขที่ S-2-0309-058   
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบ         

อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี S-2-1401-011     
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร 
นั้น   
  เพื่อใหการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตรดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง
ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากตําแหนงเลขท่ี S-2-1401-011 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงเลขที่ S-2-1400-011 ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ 
ไปตั้งจายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงเลขท่ี S-2-1401-011 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงเลขที่            
S-2-1400-011 ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ไปตั้งจายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปแรกใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาด

คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบตัิงาน จํานวน 2 ราย เปนกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่                     
2 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน             
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และใหเสนอการเลื่อนกรณพีิเศษแกผูขาดคุณสมบัติ นั้น 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย           
ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 “ขอ 2.5 กําหนดใหในรอบการประเมินครึ่งปที่แลวมาตองมีระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแลวแตกรณี มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนผูที่อยูในระหวาง
การทดลองปฏิบัติงาน จะไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจาง  
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 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 4 เดือน  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 4 เดือน สวนผูที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค ใหถือวาเปนการไป
ปฏิบัติหนาที่และมีสิทธิไดรับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริม
พนักงานมหาวิทยาลัย ดานการวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2561  
 ผู ไมอยู ในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน                
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนซึ่งกําหนดใหตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา                 
4 เดือน แตผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้น ประกอบกับผูขาด
คุณสมบัติดังกลาวจะตองมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังแลวแตกรณีเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน 
ใหอธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม. พรอมดวยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.บ.ม. เห็นชอบ                
ใหอธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนได  
 ในกรณีวันท่ีกลับจากการลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน เปนวันหยุดราชการและไดรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเปนวันทําการแรก ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ีกลับจากการ          
ลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ดังกลาว” 

ในการนี้ มีคณะวิชาประสงคขอเสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเปน             
กรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ดังนี้  

1. นายสามารถ จํารัส ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1400-301 สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก มีกําหนด 3 ป 11 เดือน 28 วัน ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 
- 31 ธันวาคม 2567 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปแรกรวมเวลา 3 เดือน 3 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อน
เงินเดือนเปนกรณพีิเศษ  

2. นางสาวลลินธร เพ็ญเจริญ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0706-057 
สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567 โดยมีเวลาปฏิบัติงานใน               
ครึ่งปแรกรวมเวลา 3 เดือน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปแรกใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย เปนกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 (ราง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยสอดคลองตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือชวยผลักดันการดําเนินงาน
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ดานการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 7 กลยุทธ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ โดยใหเพ่ิมคณะวิชาเปนผูรับผิดชอบ
รวมกับกองประกันคุณภาพการศกึษา ในยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธท่ี 1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จํานวนโครงการ/อบรม
หลักสูตร AUN-QA หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรที่ไดรับ AUN QA certificate 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ซึ่งอยูระหวางดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร        
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต         
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมทั้งไดเสนอ
ขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียง
กับสถาบันอ่ืน และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณา
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)        
พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น          
จึงขอใหคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นผล
การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนดใหผูที่จะเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกจะตองมีการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงสามารถกําหนดวิธีการของตนเองเพื่อ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกได ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหผูที่จะเขาศึกษาตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑในวันสมัคร
สอบคัดเลือก เวนแตหลักสูตรจะอนุโลมใหยื่นไดจนถึงกอนวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เนื่องจากปจจุบันเกิด
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหศูนยทดสอบภาษาอังกฤษของ
สถาบันตางๆ หยุดดำเนินการจัดทดสอบ รวมทั้งสงผลกระทบในดานตางๆ ทำใหผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรไมสามารถทดสอบหรือนำผลการทดสอบมาแสดงตอมหาวิทยาลัย
ไดทันภายในระยะเวลาที่กำหนดได นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 และผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
ขยายระยะเวลาการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 แนวปฏิบัติในการจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของโครงการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระบบการบริหารและจัดการทุนของไทยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป มีการจัดตั้งกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม และเกิดหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : 
PMU) เพ่ิมขึ้น เปน 7 หนวยงาน รูปแบบการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยก็แตกตางไปตามวัตถุประสงคของ
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แตละ PMU สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคซึ่งไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใหเปนหนวยงานบริหารจัดการทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณท้ังทุน Fundamental Fund 
(วิจัยพ้ืนฐาน) และทุน Strategic Fund ผานหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอกหรือแหลงทุนภายนอกเหลานี้ 
จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหนักวิจัยและ
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของมีความชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงาน ระบบมีความคลองตัว และมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี คือ สามารถควบคุมและตรวจสอบได ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกไปแลว นั้น 

ดวยระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก กําหนดใหโครงการตั้ง
งบประมาณเปนคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน หรือคาบํารุงมหาวิทยาลัย หรือท่ีเรียกอยางอ่ืน เพื่อจัดสรรให
สถาบันตนสังกัดของนักวิจัยใชในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
โดยแหลงทุนภายนอกสวนใหญกําหนดใหตั้งคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณ
รวมทั้งโครงการ อาจมากกวาหรือนอยกวาตามเงื่อนไขของแตละแหลงทุน โดยแหลงทุนจะจายคาธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบันใหกับมหาวิทยาลัยเมื่อนักวิจัยดําเนินการสงมอบผลงานตามสัญญาหรือที่ไดรับอนุมัติขยายเวลา   

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของโครงการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ตั้งแตปงบประมาณ 2563 ที่ไมใช
โครงการบริการวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ.
2560 ฉบับลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดวยงบประมาณที่แหลงทุนภายนอกจัดสรรใหกับโครงการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค เปนงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ  
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการจัดสรร
คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของโครงการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก ดังนี ้

1. โครงการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคซึ่งหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอกหรือ
แหลงทุนภายนอก จัดสรรงบประมาณเปนคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน หรือคาบํารุงมหาวิทยาลัย หรือเงินอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกันเปนการเฉพาะ ใหจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันฯ ดังนี ้

1.1 จัดสรรเขาเปนเงินรายไดแกมหาวิทยาลัย รอยละ 40 ของงบประมาณคาธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบัน 

1.2 จัดสรรเขาเปนรายไดของกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค พ.ศ. 2561 ขอ 6 (6) รายได เงินอ่ืนใด หรือผลประโยชนอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนนี้ รอยละ 60 
ของงบประมาณคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 

1.3 กรณีท่ีนักวิจัยรับในนามผูบริหารมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของแหลงทุน โดย
มอบหมายใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค เปนหนวยประสานงานดูแลโครงการ ให
จัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ตามขอ 1.2 เปนสองสวน ดังนี ้

สวนที่ 1 รอยละ 30 ของงบประมาณคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน เขาเปนรายได
ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561   
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สวนที่ 2 รอยละ 30 ของงบประมาณคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน เขาเปนรายได
ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561 สวนของ
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

2. สําหรับโครงการวิจัย Fundamental Fund (วิจัยพ้ืนฐาน) ซึ่งจัดสรรงบประมาณโดย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือโครงการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค ที่แหลงทุนภายนอกไมไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ดําเนินการวิจัย
ตามงบประมาณที่ไดรับโดยไมตองมีการหักเงินคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเพิ่มเติม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบันของโครงการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ตามท่ี
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การตออายุขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับองคการ

บริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (National Aeronautics and Space 
Administration : NASA) สหรัฐอเมริกา 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือกับองคการบริหารการบินและ

อวกาศแหงชาติ (National Aeronautics and Space Administration : NASA) สหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรวมมือ
กันทําวิจัยดานสภาวะภูมิอากาศ และไดมีการติดตั้งอุปกรณวัดฝุนละอองในบรรยากาศ (sunphotometer) 
และอุปกรณตรวจวัดสภาวะของบรรยากาศในประเทศไทยรวมกับกลุมนักวิจัยดานฟสิกสบรรยากาศของ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการตออายุขอตกลงเปนการตออายุภายใต
ขอกําหนดและเงื่อนไขเดิมในขอตกลงความรวมมือฉบับป 2554 ซึ่งมีการแกไขขอท่ี 17 เกี่ยวกับผลบังคับใช
และการสิ้นสุดขอตกลงความรวมมือ ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนามและจะสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 
2569 และจะตออายุโดยอัตโนมัติไปอีก 5 ป หากไมมีการแจงเปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก            
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร
ไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้       

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. จดหมายขอตออายุขอตกลงจาก NASA และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล   
3. (ราง) จดหมายตอบรับการตออายุขอตกลงของมหาวิทยาลัย และฉบับแปลเปนภาษาไทย 

โดยมีผูรับรองการแปล 
4. ประวัติของ NASA สหรัฐอเมริกา 
5. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
6. กิจกรรม/แผนงานท่ีคาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
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ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับขอเสนอในการแกไขและตออายุขอตกลงดังกลาว 
ขอใหสงจดหมายตอบรับขอเสนอเปนลายลักษณอักษรตอไป 

อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการตออายุขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (National Aeronautics and Space 
Administration : NASA) สหรัฐอเมริกา แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของขอตกลงสําหรับความรวมมือทาง
วิ ชาการ  ระหว า งมหาวิทยา ลัยศิ ลปากรกับ  Chengdu University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (ราง) ขอตกลงความรวมมือเฉพาะดานใน
โครงการนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญาขามสถาบัน 
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chengdu University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือ

กับ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางมิตรภาพ การวิจัยทาง
วิชาการ และความรวมมือทางการศึกษาซึ่งกันและกันระหวางสถาบันทั้งสองแหง ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2564 
จํานวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1. (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของขอตกลงสําหรับความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวัน      
ลงนาม) 

2. (ราง) ขอตกลงความรวมมือเฉพาะดานในโครงการนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แบบสอง
ปริญญาขามสถาบัน ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ขอตกลง
มีระยะเวลา 8 ป นับแตวันลงนาม) 
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โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี ้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล  
3. (ราง) ขอตกลงความรวมมือเฉพาะดานในโครงการนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แบบสอง

ปริญญาขามสถาบัน ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล  
4. ประวัติของ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
5. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
6. กิจกรรม/แผนงานท่ีคาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกสําหรับการตออายุของขอตกลง
สําหรับความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chengdu University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ (ราง) ขอตกลงความรวมมือเฉพาะดานในโครงการนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แบบสอง
ปริญญาขามสถาบัน ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน แลวให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในวันที่ 12 ตุลาคม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมพิธีสงฆ พิธีเปดงานและมอบของท่ีระลึก การแขงขันประกวดดนตรีเยาวชน 
และกิจกรรม SU Open House เปนประจําทุกป นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการเตรียมการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564 ตามรายชื่อตาม (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564 แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

           
เลิกประชุมเวลา 10.55 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 
 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

 
 
 

 



การเสนอขอก่าหนดหลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต ่าประจ่าคณะวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก่าหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ
ของผู้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 

ภาระงานขั้นต ่าตามที ก่าหนดในข้อบังคับฯ โดยที ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 
เมื อวันที  4 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้อ 7 ในแต่ละปีการศึกษา ให้คณาจารยป์ระจํามีภาระงานขั้นต าํไม่น้อยกวา่
สัปดาห์ละ 35 ชั วโมง ดังนี้  
(1) ภาระงานสอนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของภาระงานขั้นต าํ  
(2) ภาระงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการอื นไมน่้อยกวา่ร้อยละ 20 
ของ ภาระงานขัน้ต ํา  
(3) ภาระงานบริการวชิาการ  
(4) ภาระงานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม  
(5) ภาระงานดา้นการพฒันานักศึกษา  
(6) ภาระงานอื น ๆ ภาระงานตาม (3) (4) (5) หรือ (6) อย่างใดอย่างหนึ ง หรือ
รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของภาระงานขั้นต าํ  
ภาระงานของคณาจารยป์ระจาํตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) เมื อรวมกัน
แล้วต้องไม่น้อย กว่าร้อยละ 100 ของภาระงานขั้นต าํ ภาระงานขั้นต ําต่อ
สัปดาห์ตาม (1) อาจคิดเฉลี ยสองภาคการศึกษาหรือตลอดระยะเวลาที  
ปฏิบัติงานจริงได้ตามที คณะกรรมการประจําคณะกําหนดให้คณะโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเสนอหลักเกณฑ์และวธิกีารคิด ภาระ
งานของลักษณะงานแต่ละประเภทตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) และอาจ
เสนอภาระงานขั้นต าํ ในส่วนของคณะเพื อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 
และเพื อความเป็นเลิศทางวชิาการและ เป็นที ยอมรับในระดบัชาติและระดบั
นานาชาตไิด้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานขัน้ต ําตามที  กําหนดไว้ในวรรค
หนึ งและวรรคสอง ให้ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบก่อนนําหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังกล่าวไปใชบ้ังคับ 

1.หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต ่า  
(1) ภาระงานสอน คา่น้าํหนักร้อยละ 47 ของภาระงานขัน้ต ํา  
(2) ภาระงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการอื น ค่าน้ําหนกัร้อยละ 20-25 ของ
ภาระงานขั้นต าํ  
(3) ภาระงานบริการวชิาการ ค่าน้ําหนักร้อยละ 5 - 25 ของภาระงานขั้นต ํา  
(4) ภาระงานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม (5) ภาระงานดา้นการพฒันานักศึกษา  
และ (6) ภาระงานอื น ๆ ค่าน้ําหนักร้อยละ 5 - 25 ของภาระงานขั้นต าํ 
(7) การพัฒนาตนเองและการจดัการความรู้ ค่าน้าํหนักร้อยละ 3 ของภาระงานขั้นต าํ 
 
2.เสนอวิธีการคิดภาระงานขั้นต ่า (เอกสารแนบ) 
 

 

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ก.บ.ม. คร้ังที่ 6/2564 วาระ 4.1.6.2



 

  
ข้อตกลงในการประเมินการปฏิบัติงาน (KPIs)  

 บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รอบ 1ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564 (ฉบบัปรบัปรุงล่าสุด 29 มกราคม 2564) 

หมายเหตุ : เอกสารที่เคยเข้าประเมินแล้ว แต่ยังมีข้อมูลที่เป็นผลสืบเนื่อง ให้ปรับใช้เกณฑ์ใหม่ทุกกรณี 
ประเภท ก: งานการเรียนการสอน  (คิดภาระงานรวมไม่เกิน 47 คะแนน) 

ล าดับ ประเภทของงาน หรือ หมวดย่อย ภาระงาน หมายเหตุ 

1 งานสอน (คิดภาระงานไม่เกิน 30 คะแนน) 
 วิชาบรรยาย  

วิชาปฏิบัติ 
3.0 ภาระงาน: 1 ชม. สอน 
3.0 ภาระงาน: 1 ชม. สอน 
 

กรณสีอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาปกติ 1 กลุ่ม + ตกค้าง 1 
กลุ่ม สอนในเวลาเดยีวกันให้เลือกกรอกข้อมูลในระบบเพียง 1 
กลุ่ม ท่ีเป็นนักศึกษาปกติ (คดิภาระงานเดียว เนื่องจากเป็น
การปฏิบัติงานในเวลาเดียวกัน)  

*กรณีรับเชิญจากอาจารย์ประจ าวิชาอ่ืน คิดภาระงานเพิ่ม 0.5 ภาระ: ครั้งท่ีสอน (ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเทอม) 
**ภาระงานสอนข้ันต่ า – สูงสุด =  10 - 30 ภาระงาน 
***ทุกวิชาที่สอน (ยึดวิชาเป็นหลัก) ประกอบด้วยการส่ง มคอ 3 และ มคอ 5 จึงจะได้ภาระงานเต็ม   
กรณีขาดส่ง มคอ 3 และ มคอ 5 หัก 0.5 คะแนนต่อช้ิน 
ประเมินรอบ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) เอกสารมคอ. 5 เทอมต้น (พ.ย) มคอ.3 เทอมปลาย (ธ.ค)  
ประเมินรอบ 2 (เมษายน-กันยายน) เอกสารมคอ. 5 เทอมปลาย (เม.ย.) มคอ.3 เทอมต้น (ส.ค) 
-กรณีวิชาที่มีอาจารย์ร่วมสอนหลายท่าน ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้พิจารณาก าหนดสัดส่วนเป็น % ตามความรับผิดชอบมาก/ น้อยของอาจารย์ผู้ร่วมสอน (สั ดส่วนของผู้รับผิดชอบ
หลักและผู้ร่วมสอนเต็ม 100% : คน)  

2 งานเขียนเอกสารเพ่ือการสอน (คิดภาระงานไม่เกิน 10 คะแนน) 

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 29 มกราคม 2564 



 2.1 หนังสือ/ต าราฉบับสมบูรณ์ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน 
      2.1.1 ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนจากคณะวิชา 
 
       

 
คิ ด ค ะแน น  10  ภ าร ะ งาน : 1 เล่ ม 
(ต่อเนื่อง 4 รอบการประเมิน)  
  

1. หนังสือ/ต าราที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งน ามาใช้ประกอบในการ
สอน หมายถึงหนังสือ/ต ารา ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งระบุว่าใช้กับรายวิชาใดที่สอนในรอบการประเมินนั้น 
2. ให้คิดภาระงานต่อเนื่อง 4 รอบการประเมิน (หลังจากนั้นให้
คิดภาระงานเท่ากับเอกสารประกอบการสอนเมื่อมีการใช้สอน
ในรอบการประเมินนั้นๆ) 
3. หลักฐานให้ส่งหนังสืออนุมัติทุน และระบุการน าหลักฐานมา
ใช้รอบที่เท่าไหร่ เป็นเอกสารใบปะหน้า ที่ระบุการน ามาใช้ใน
แต่ละรอบ โดยให้ประธานกรรมการตรวจเอกสารในแต่ละรอบ
การประเมินเซ็นช่ือก ากับ (โดยจะมีแบบฟอร์ม ใบปะหน้าส่ง
ให้คณาจารย์พร้อมอีเมลแจ้งก าหนดการ) 
4. หนังสือ/ต ารา ในกรณีเป็นการยื่นครั้งแรกให้ส่งเป็นตัวเล่ม 
ถ้าเป็นการยื่นครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4 ให้ส่งหน้าปกพร้อมหน้า
สารบัญ และสามารถใช้ลิงค์แนบเป็นหลักฐานได้ 

       2.1.2 ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก/ส่วนตัว  คิดคะแนน 5 ภาระงาน: 1 เล่ม (ต่อเนื่อง 
4 รอบการประเมิน)   

 2.2 เอกสารประกอบการสอน  3 ภาระงาน: 1 เล่ม - 1 เล่ม ต่อ 1 รายวิชา 
- รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 1 

 2.3 สื่อการสอนอื่นๆ เช่น ppt., e-learning, vdo-clip,  2 ภาระงาน: วิชา 
(รวมสื่อการสอนทุกประเภท) 

สามารถใช้สื่ออื่นๆ ได้เพียง 1 ประเภท ในกรณีที่เป็นรายวิชา
เดียวกัน 

 2.4 บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ/นานาชาติ 
ไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอน 

0.5 ภาระงาน: วิชา 
(ใช้คิดคะแนนได้ 1 ครั้ง เท่านัน้) 
 

ให้ใช้หลักฐานประกอบเป็น  
มคอ.3 ในรายวิชาทีร่ะบุแผนการใช้บทความที่ชัดเจนในมคอ.ที่
ตรงกับรอบการประเมินนั้น  หรือ มคอ.5 เมื่อมีการเพิ่ม
แผนการใช้บทความในมคอ. โดยแนบมคอ.3 ประกอบ 

* งานเขียนเอกสารเพื่อการสอน ในทุกข้อ คือผลงานท่ีผู้เขียนหลักเป็นอาจารย์ประจ าวิชาเท่านั้น /ในกรณีเป็นผู้เขียนร่วม คิดภาระงานเป็นครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มจากแต่ละข้อ 
** กรณีเอกสารการสอนที่มีเนื้อหาสาระเหมือนกัน และชื่อวิชาไม่เหมือนกัน (หลักสูตรเก่า/ใหม่) – นับได้เพียงหนึ่งช้ินงาน 
***กรณีเอกสารการสอนในวิชาที่ได้รับเชิญสอนจากอาจารย์ประจ าวิชาอื่น---ให้เทียบสัดส่วนการคิดภาระงานเป็นสัดส่วนรับผิดชอบ เช่น มีเอกสารการสอน 1 ครั้งจากทั้งหมด 15 ครั้ง ให้คิดเป็น 
10% ของเอกสาร เป็นต้น 



3 งานอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์นิเทศการฝึกงาน  (คิดภาระงานไม่เกิน 7 คะแนน) 
 3.1 อาจารย์ที่ปรึกษา (จุลนิพนธ์) 

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา (วิชาการ) 
3.3 กรรมการจุลนิพนธ์ 
3.4 คุมสอบ 
3.5 อาจารย์นิเทศฝึกงาน 

3 ภาระงาน 
3 ภาระงาน 
1 ภาระงาน 
2 ภาระงาน 
2 ภาระงาน 

* อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการจุลนิพนธ์ ให้ใช้เอกสาร
แต่งตั้งจากกรรมการจากคณะ 
 

รวมท้ังประเภท ก: การเรียนการสอน คิดภาระงานรวมไม่เกิน 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภท ข: งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบทางวิชาการ (ภาระงาน 20-25 คะแนน) 

ล าดับ ประเภทของงาน ภาระงาน หมายเหตุ 
1 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบทางวิชาการ (25 คะแนน) 

 1.1 ทุนภายนอก (ประเภท A) งบประมาณ 3 
ล้านบาทขึ้นไป  
- หัวหน้าโครงการ 
- ผู้วิจัยร่วม 

 
25 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
12.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 

1.ทุนภายนอก (ประเภท A) หมายถึง ทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบทางวิชาการ จากแหล่งทุน
ที่มีกระบวนการพิจารณาและมีการด าเนินการโดยผ่านมหาวิทยาลัยหรือผ่านคณะวิชา และ มีการจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าบ ารุงของมหาวทิยาลัยศลิปากร 4% และคา่บ ารุงคณะICT 6% ของทุนโครงการ (ต้อง
แบ่งเข้าทั้ง 2 ส่วน) 
* ถ้าหากเป็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบทางวิชาการ ที่ด าเนินการโดยส่วนตัวกับแหล่งทุน 
จะไมส่ามารถน ามาคิดเป็นภาระงานในหมวดนี้ได้  
 

 1.2 ทุนภายนอก (ประเภท A) งบประมาณ 1 
ล้านบาทขึ้นไป 
- หัวหน้าโครงการ 
- ผู้วิจัยร่วม 

 
21 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
10.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 

 1.3 ทุนภายนอก (ประเภท A) งบประมาณไม่ถึง 
1 ล้านบาท 
- หัวหน้าโครงการ 
- ผู้วิจัยร่วม 

 
16.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
8.25 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 

 1.4 ทุนภายนอก (ประเภท B ) งบประมาณ 3 
ล้านบาทขึ้นไป 
- หัวหน้าโครงการ 
- ผู้วิจัยร่วม 
 

 
21 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
10.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 

2. ทุนภายนอก (ประเภท B) หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบทางวิชาการ จากแหล่งทุน
ภาครัฐ ที่มีกระบวนการพิจารณาและมีการด าเนินการโดยผ่านหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยศลิปากร
หรือผ่านคณะ ICT แต่ไมไ่ดม้ีการจดัสรรงบประมาณเป็นค่าบ ารุงของมหาวิทยาลยัศิลปากร และ/หรือ คณะ 
ICT อาทิเช่น งบประมาณทุนวิจยัจากระบบ Program Management Unit (PMU) 
 



 1.5 ทุนภายนอก (ประเภท B ) งบประมาณ 1 
ล้านบาทขึ้นไป 
- หัวหน้าโครงการ 
- ผู้วิจัยร่วม 

 
16.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
8.25 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 

* ถ้าหากเป็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบทางวิชาการ ด าเนินการโดยส่วนตัวกับแหล่งทุน จะ
ไม่สามารถน ามาคิดเป็นภาระงานในหมวดนี้ได้  
 
3.การคิดภาระงาน คิดจากระยะเวลาที่ระบุในสัญญาทุนวิจัย ดังนี ้
-กรณีสญัญาทุนฯ 1-6 เดือน คิดภาระงานได้ 1 รอบการประเมิน  
-กรณีสญัญาทุนฯ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 12 เดือน คิดภาระงานได ้2 รอบการประเมิน  
-กรณีสญัญาทุนฯ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 18 เดือน คิดภาระงานได้ 3 รอบการประเมิน 
-กรณีสญัญาทุนฯ 18 เดือนขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 24 เดือน คิดภาระงานได้ 4 รอบการประเมิน  
* กรณีขยายเวลาไม่สามารถน ามาคิดเป็นภาระงานได้ 
* น ามาใช้ประเมินให้ตรงกับรอบการประเมินท่ีตรงกับระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุน (เริม่นับตั้งแต่วนัท่ี

เริ่มเซ็นสญัญารับทุน) 

 1.6 ทุนภายนอก (ประเภท B ) งบประมาณไม่ถึง 
1 ล้านบาท 
- หัวหน้าโครงการ 
- ผู้วิจัยร่วม 

 
12.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
6.25 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 

 1.7 ทุนภายในคณะ 
- หัวหน้าโครงการ 
- ผู้วิจัยร่วม 

 
10 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน 
 

2 การน าเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบทางวิชาการ (4 คะแนน) 
 2.1 การน าเสนอผลงานวิจยัระดับนานาชาติ 

(Oral Presentation) 
2.2 การน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาต ิ(Oral 

Presentation) 
2.3 การเผยแพร่งานสร้างสรรคส์ู่สาธารณชน 

(Poster Presentation) 
 
 
 

4 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 
2.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 
1.25 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 

 



3 การตีพิมพ์เผยแพร่ 
 3.1 การตีพิมพ์เผยแพร่: กรณีบทความวิจัย และ/หรือบทความวิชาการ (25 คะแนน) 

 1) ตีพิมพ์บทความวิจัย และ/หรือบทความ
วิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
กพอ. และการจดสิทธิบัตร 
 

ผู้เขียนหลัก 25 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม 12.5 ภาระ
งาน: รอบการประเมิน/ 1 
ช้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 2 

 2) ตีพิมพ์บทความวิจัย และ/หรือบทความ
วิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ACI (ASEAN CITATION INDEX)   

ผู้เขียนหลัก 22.5 ภาระ
งาน: รอบการประเมิน/ 1 
ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม 11.25 ภาระ
งาน: รอบการประเมิน/ 1 
ช้ิน 

ASEAN CITATION INDEX https://asean-cites.org/ 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 2 

 3) ตีพิมพ์บทความวิจัย และ/หรือบทความ
วิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ผู้เขียนหลัก 20 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม 10 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 2 

 4) ตีพิมพ์บทความวิจัย และ/หรือบทความ
วิชาการ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

ผู้เขียนหลัก 15 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม  7.5 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 2 

 5) ตีพิมพ์บทความวิจัย และ/หรือบทความ
วิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ กพอ.  

ผู้เขียนหลัก 12.5 ภาระ
งาน: รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม 6.25 ภาระ
งาน: รอบการประเมิน/ 1 
ช้ิน 

 

https://asean-cites.org/


 6) ตีพิมพ์บทความวิจัย และ/หรือบทความ
วิชาการ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือ วารสารระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล และการจดอนสุิทธิบัตร 

ผู้เขียนหลัก 10 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม  5 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 

 

 7) ตีพิมพ์บทความวิจัย และ/หรือบทความ
วิชาการ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

ผู้เขียนหลัก 5 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม 2.5 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 

 

 8) ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการไอซีที
ศิลปากร 

ผู้เขียนหลัก 5 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม 2.5 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 

 

 9) ตีพิมพ์บทความวิชาการ/ปกณิกะ ใน
วารสารวิชาการไอซีทีศลิปากร 

ผู้เขียนหลัก 2.5 ภาระงาน: 
รอบการประเมิน/ 1 ช้ิน 
ผู้เขียนร่วม 1.25 ภาระ
งาน: รอบการประเมิน/ 1 
ช้ิน 

 

 3.2 การเผยแพร่ (จัดนิทรรศการ): กรณีงานออกแบบ และงานสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 

 1) ระดับนานาชาติ  25 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 

หลักฐานการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 2 
 

 2) ภูมิภาคอาเซยีน 22.5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 

 3) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 20 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/1 ช้ิน 

 4) ระดับชาต ิ 15 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 



 5) ระดับสถาบัน 10 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 

 6) การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ท่ีมกีารเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

5 ภาระงาน: รอบการ
ประเมิน/ 1 ช้ิน 

เน้นงานประเภท ข  
งานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือ งานออกแบบทางวิชาการ 

 ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง 

แบบท่ี 1 25 คะแนน 20 คะแนน 5 คะแนน 

แบบท่ี 2 25 คะแนน 5 คะแนน 20 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภท ค: งานบริการทางวิชาการ (คิดภาระงาน 5- 25 คะแนน) 

ล าดับ ประเภทของงาน ภาระงาน หมายเหตุ 
1 โครงการบริการวิชาการที่ใช้งบภายนอก 1.โครงการบริการวิชาการที่ใช้งบภายนอก หมายถึงทุนด าเนินการทีม่า

จากแหล่งทุนจากภายนอกซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบ ารุงของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 4% และคา่บ ารุงคณะ ICT 6% ของทุนโครงการ 
(ต้องแบ่งเข้าทั้ง 2 ส่วน) 
และต้องมีการเซ็น MOU /สัญญาจ้าง/ลงนามโดยอธิการบดีหรือคณบดี   
*กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการที่มีงานวิจัยเกิดขึ้นประกอบใน
โครงการ ให้น ามาคิดภาระงานเฉพาะในหมวดบริการวิชาการ / หรอื
พิจารณาเป็นกรณีๆ โดยน าเสนอผา่น กปค. เพื่อมีมติรบัรอง ) 
* หากเป็นการด าเนินการโดยส่วนตัวกับแหล่งทุนจะไมส่ามารถน ามาคิด
เป็นภาระงานในหมวดนี้  
*การคิดภาระงาน คิดจากระยะเวลาที่ระบุในสัญญาการให้ทุนของ
โครงการ ดังน้ี 
-กรณีสญัญาทุนฯ 1-6 เดือน คิดภาระงานได้ 1 รอบการประเมิน  
-กรณีสญัญาทุนฯ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 12 เดือน คิดภาระงานได ้2 
รอบการประเมิน  
-กรณีสญัญาทุนฯ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 18 เดือน คิดภาระงานได้ 3 
รอบการประเมิน 
-กรณีสญัญาทุนฯ 18 เดือนขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 24 เดือน คิดภาระงานได้ 4 
รอบการประเมิน  
 
* น ามาใช้ประเมินให้ตรงกับรอบการประเมินท่ีตรงกับระยะเวลาที่ระบุ
ในโครงการ (เริม่นับตั้งแต่วันที่ระบุในโครงการ) 
 

  1.1 งบประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
- หัวหน้าโครงการ 
- กรรมการ/ ท่ีปรึกษาโครงการ 

 
25 ภาระงาน: โครงการ 
12.5 ภาระงาน: โครงการ 

 1.2 งบประมาณ 5 แสนบาทข้ึนไป แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท 
- หัวหน้าโครงการ 
- กรรมการ/ ท่ีปรึกษาโครงการ 

 
21 ภาระงาน: โครงการ 
10.5 ภาระงาน: โครงการ 

 1.3 งบประมาณน้อยกว่า 5 แสนบาท 
- หัวหน้าโครงการ 
- กรรมการ/ ท่ีปรึกษาโครงการ 

 
16.5 ภาระงาน: โครงการ 
8.25 ภาระงาน: โครงการ 

2 โครงการบริการวิชาการที่ขอใช้งบคณะฯ  
 2.1 งบประมาณของคณะฯ 

- หัวหน้าโครงการ 
- กรรมการ/ ท่ีปรึกษาโครงการ 

 

 
8.5 ภาระงาน: โครงการ 
4 ภาระงาน: โครงการ 
 



2.โครงการบริการวิชาการที่ขอใช้งบคณะฯ กรณหีัวหน้าโครงการและ
กรรมการ ให้ส่งหลักฐานในรูปแบบโครงการเท่านั้น  
*กรณีผูเ้ข้าร่วม ใหส้่งหลักฐานในรปูแบบใบเซ็นช่ือลงทะเบียน (ตามระบุ
ในล าดับที่ 8 ของหมวดนี้) 
 

3 โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายใน หรือคณะอื่นใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- กรรมการโครงการ /ที่ปรึกษาโครงการ 

 
 
4 ภาระงาน: โครงการ 

- ให้ส่งหลักฐาน จดหมายแต่งตั้ง / จดหมายขอตัวจากโครงการ พรอ้ม
แนบเอกสารโครงการ 
- ระยะเวลาในโครงการ  
1-6 เดือน คิดภาระงานได้ 1 รอบการประเมิน 
6 เดือนขึ้นไป คิดภาระงานได้ 2 รอบการประเมิน 
* น ามาใช้ประเมินให้ตรงกับรอบการประเมินท่ีตรงกับระยะเวลาที่ระบุ
ในโครงการ (เริม่นับตั้งแต่วันที่ระบุในโครงการ) 

4 น าผลจากการจัดกิจกรรมโครงการในล าดับที่ 1 ของหมวดนี้ มาบูรณาการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
 4.1 ในการเรียนการสอน 5 ภาระงาน: โครงการ 

(ใช้คิดคะแนนได้ 1 ครั้ง
เท่านั้น) 

ให้ส่งหลักฐานในรูปแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.5 โดยอ้างอิงจากงาน
โครงการบริการวิชาการทีไ่ด้จดัท าไปแล้ว และผู้ที่จะได้ภาระงานคือผู้ที่
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้เท่านั้น  
 
 
 

 4.2 ในงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 5 ภาระงาน: โครงการ 
(ใช้คิดคะแนนได้ 1 ครั้ง
เท่านั้น) 

ให้ส่งหลักฐานในรูปแบบโครงการและโครงร่างวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ผ่านการลงนามในสญัญาแล้ว หรอื บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่
ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ใช้รูปแบบหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการตีพิมพ์  

5 การน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริง 

5 ภาระงาน: โครงการ 
(ใช้คิดคะแนนได้ 1 ครั้ง
เท่านั้น) 

ให้ส่งหลักฐานในรูปแบบหนังสือตอบรับจากผู้น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่
เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกับผู้ให้ทุน พร้อมแนบหลักฐานโครงร่าง
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และผูท้ี่จะไดภ้าระงานคือผู้ที่เป็นเจ้าของ
ผลงาน 



6 กรณีเป็นวิทยากร/ เป็นกรรมการรับเชิญ (ไม่มีโครงการ) การอบรม/สัมมนา 
ให้กับหน่วยงานภายนอก ที่ไม่ใชก่ารเรียนการสอน 

1 ภาระงาน: บันทึกการ
เชิญ 
(ไม่เกิน 2 ภาระงานต่อรอบ
การประเมิน) 

ให้ส่งหลักฐานในลักษณะบันทึกขอ้ความจากหน่วยงานท่ีเชิญและให้
คณบดลีงนามเรียบร้อยแล้ว 

7 กรณีเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา   

 7.1 กรณีเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา (ทั้งภาคการศึกษา) 1 ภาระงาน: บันทึกการ
เชิญ 
(ไม่เกิน 1 ภาระงานต่อรอบ
การประเมิน) 

ให้ส่งหลักฐานในลักษณะจดหมายเชิญหรือจดหมายขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานที่เชิญและให้คณบดลีงนามเรยีบร้อยแล้ว 

 7.2 กรณีเป็นอาจารย์พิเศษ หรือ วิทยากรในรายวิชา (ถูกรับเชิญบางครั้ง) 0.5 ภาระงาน: ครั้ง 
(ไม่เกิน 1 ภาระงานต่อรอบ
การประเมิน 

ให้ส่งหลักฐานในลักษณะบันทึกขอ้ความจากหน่วยงานท่ีเชิญและให้
คณบดลีงนามเรียบร้อยแล้ว 

8 กรณีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ 0.5 ภาระงาน: โครงการ 
(ไม่เกิน 2 ภาระงานต่อรอบ
การประเมิน) 
 

ไม่เกิน 2 ภาระงานต่อรอบการประเมิน 
ให้ส่งหลักฐานใบเซ็นชื่อลงทะเบียนมีการลงนามจากหัวหน้าโครงการ 

เน้นงานประเภท ค 
งานบริการทางวิชาการ 

 ประเภท ค ประเภท ข ประเภท ง 

แบบท่ี 1 25 คะแนน 20 คะแนน 5 คะแนน 

แบบท่ี 2 20 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน 
 

 

 

 



ประเภท ง: งานพัฒนานักศึกษา งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี (คิดภาระงาน 5- 25 คะแนน) *กรณีได้รับการแต่งตั้งมาจาก
มหาวิทยาลัยต้องมีลายเซ็นคณบดีทราบ 

ล าดับ ประเภทของงาน ภาระงาน หมายเหตุ 
1 หัวหน้าโครงการ 4 ภาระงาน: 

โครงการ 
-ใหส้่งหลักฐานในรูปแบบโครงการและสรุปผลการด าเนินงานและ กรณีงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดี หรือแต่งตั้งจากอธิการบดี หรอืจากหน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้หลักฐานใบค าสั่ง 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร แนบรายงานการประชุมสาขา หรือ ประชุมเอก อย่างน้อย 2 ครั้งต่อรอบการประเมิน หากไม่ส่งรายงานการประชุม นับ 
1 ภาระงาน : รอบการประเมิน 
ให้ส่งหลักฐานในรูปแบบหนังสือแต่งตั้ง ที่มีลายเซ็นคณบดีทราบ และการสรุปการประชุมที่เกีย่วข้องกับบุคลากร แจ้งให้บุคลากรทราบ 

2 กรรมการ/ ท่ี
ปรึกษาโครงการ 

2.5 ภาระงาน: 
โครงการ 

3 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

0.5 ภาระงาน: 
โครงการ 

4 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

2.5 ภาระงาน: 
รอบการ
ประเมิน 

5 ผู้แทนสภา
คณาจารย์ (สภา
คณาจารย์และ
พนักงาน) 

4 ภาระงาน: 
ค าสั่ง 

6 ผู้แทนประเภท
คณาจารย์ 
(คณะ) 

2 ภาระงาน: 
ค าสั่ง 

เน้นงานประเภท ง 
งานพัฒนานักศึกษา งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และงานมอบหมายฯ 

 ประเภท ง ประเภท ข ประเภท ค 

แบบท่ี 1 25 คะแนน 20 คะแนน 5 คะแนน 

แบบท่ี 2 20 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน 
 
หมายเหตุ กรณีงานประเภทโครงการ (จากงานทุกหมวด) ให้คิดภาระงานตามระยะเวลาด าเนินการ คือ เมื่อมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 เดือนขึ้นไป และคาบเกี่ยวสอง
รอบการประเมิน ให้คิดภาระงานได้ทั้ง 2 รอบการประเมินโดยกรอกสัดส่วนภาระงานครั้งแรก ร้อยละ 50 พร้อมใช้หลักฐานในรูปแบบโครงการและครั้งที่สอง ร้อยละ 100 
พร้อมใช้หลักฐานในรูปแบบโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 



ประเภท จ: การพัฒนาตนเองและการจัดการความรู้ (3 คะแนน) 
ล าดับ ประเภทของงาน ภาระงาน หมายเหตุ 
การเข้าอบรม/ สัมมนา ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ตนเอง (ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาตนเอง หรือเป็นประโยชน์ต่อรายวิชาท่ีรับผิดชอบ)  

1 ผู้เข้าอบรม และมีการส่งเอกสารรายงานปกต ิ 1 ภาระงาน: ค าสั่งอนุมตัิ: 
โครงการ 

1.เอกสารรายงานการอบรม/สัมมนา ให้จัดท าตามแบบฟอร์ม
รายงานผลของคณะฯ หรือเป็นบนัทึกข้อความถึงคณบดี โดย
ในเอกสารทั้ง 2 รูปแบบ ต้องมีส่วนของการอธิบาย
รายละเอียดการอบรมสมัมนา และอธิบายการน าประเด็นจาก
การอบรมสัมมนามาใช้บูรณาการเรียนการสอน ซึ่ง
เอกสารรายงานนี้จะน าส่งให้คณบดีลงนามและน าเข้าท่ีประชุม 
กปค. รับรอง แล้วจึงน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบในหมวดนี้
ได ้
2.ถ้าไม่มีการรายงานผลไมส่ามารถน ามาคิดภาระงานได้* 
3.กรณีการจัดอบรม 1 หลักสตูร มีหลายหัวข้อ 
กรณีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
ให้คิดรวมเป็น 1 หลักสตูร 1 ภาระงาน 
และกรณีคณะเป็นผู้จดั  
ให้ผู้จัดเป็นผู้ระบุว่าสามารถคดิภาระงานได้กี่หัวข้อ ระบุ
เงื่อนไข 
4.กรณีสรุปการเรียนการสอนและมีการเข้าร่วมอบรมให้คิด
ภาระงานเฉพาะการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากสรุปการเรียนการ
สอนเป็นภาระหน้าท่ีที่ต้องเข้าร่วม 

2 มีการจัดกจิกรรมน ามาเผยแพร่/ ต่อยอด  2 ภาระงาน: ค าสั่งอนุมตัิ: 
โครงการ 

ให้ส่งหลักฐานในรูปแบบ บันทึกข้อความรายงาน พร้อมแนบ
ผลการเผยแพร/่ต่อยอด หรือ โครงการ หรือ มคอ.3,5 

*คิดภาระงานไม่เกิน 3 ภาระงาน/ ภาคการศึกษา 
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