
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 8/2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

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

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

4. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

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

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
11. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
3. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
5. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา 

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
6. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
7. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
9. นางมารี  สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 7/2564 เมื่อวันองัคารที่ 30 มีนาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 7/2564 เมื่อวันองัคารที่ 30 มีนาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2.1.1 รายงานสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการรายงานสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันท่ี 10-19 เมษายน 2564 ขอมูลประจําวันจันทรที่ 19 
เมษายน 2564  เวลา 12.00 น. โดยมีคณะวิชาที่มีนักศึกษาไดรับผลการตรวจพบวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่งไดอยูในความดูแลของแพทยและเขาสูขั้นตอนของการรักษาตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
ดังนี้  

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 ราย (13 เมษายน 2564) 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย (8 เมษายน 2564) 
3. คณะโบราณคดี จํานวน 2 ราย (5-15 เมษายน 2564) 
4. คณะอักษรศาสตร จํานวน 5 ราย (11-13 เมษายน 2564) 
5. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 ราย (13-15 เมษายน 2564) 
6. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ราย (14 เมษายน 2564) 
7. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย (11-12 เมษายน 2564) 
8. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 2 ราย (9-13 เมษายน 2564) 
9. คณะวิทยาการการจัดการ จํานวน 15 ราย (10-17 เมษายน 2564) 
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10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 ราย (16-19 เมษายน 2564) 
11. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 ราย (12 เมษายน 2564)   

ทั้งนี้ ทุกพ้ืนท่ีการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมาตรการสาธารณสุขดวยการ
ประกาศปดพื้นที่บริเวณท่ีพบวามีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทันที พรอมทั้งมอบหมายเจาหนาที่
ทําความสะอาดในเบื้องตนและฉีดพนฆาเชื้อทั่วทั้งอาคารและบริเวณโดยรอบ จึงขอความรวมมือคณะวิชา/   
สวนงานรักษามาตรการ เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 อยาง
เครงครัด โดยจะอัปเดตไทมไลนของผูติดเชื้อทุกรายผานเฟซบุกแฟนเพจ : Silpakorn University President 
Chaicharn Thavaravej หรือเฟซบุกแฟนเพจของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.1.2 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ไปยังคณะวิชา/           
สวนงาน จึงขอใหนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
พรอมทั้งใหประชาสัมพันธไปยังผูบริหารและบุคลากรของคณะวิชา/สวนงานรับทราบดวย เพ่ือการมีสวนรวมใน
การพัฒนาสวนงานรวมกัน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ผลสํารวจความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดทํา

กลยุทธและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการสํารวจความตองการและความคาดหวังของ           
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการดําเนินงานของคณะวิชา/สวนงาน และมหาวิทยาลัย เพ่ือนําความคิดเห็นไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาการบริการดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและใหเกิดความพึงพอใจของการใหบริการ
สูงสุด โดยจําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 20 กลุม นั้น 
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ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลสํารวจความตองการ/ความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ไดรับ
มอบหมายใหสํารวจความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 3 กลุม คือ กลุมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Students) กลุมผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (Parents) และกลุมครูและผูบริหารโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(High School Teachers)             

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาที่ไดจัดทําการสํารวจในลักษณะดังกลาว สงขอมูลไปยัง
กองบริหารงานวิชาการดวย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. พิจารณาการดําเนินการจัดกิจกรรม Open House ในรูปแบบออนไลน 
2. ขอใหกองบริหารงานวิชาการจัดทําขอมูลการสํารวจความตองการดังกลาวอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหคณะวิชาใชสําหรับวางแผนการรับนักศึกษา 
3. คณะวิชาที่ประสงคใชขอมูลการสํารวจในดานอ่ืนๆ ขอใหแจงไปยังกองบริหารงานวิชาการ 

 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 การกําหนดหนวยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 บัญญัติวา การประเมินคุณภาพภายนอก
อาจประเมินโดยหนวยงานตางประเทศที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมินโดยหนวยงานของรัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกําหนดก็ได 
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบใหหนวยงานอื่นนอกจากที่
กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่ประเมินคณุภาพภายนอกก็ได นั้น 
 ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการกําหนดหนวยงานประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 10 
มีนาคม 2564 ไดมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักเกณฑ วัตถุประสงค เงื่อนไขในการกําหนดหนวยงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา 

2. เห็นชอบใหประกาศกําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เปนหนวยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

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

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนมีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 25.83 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 25.36 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

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 ่ 2.5 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 2 

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน รายไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 25.83 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 25.36 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ไดกอหนี้
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
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กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการนํา
ขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.6 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 

2564 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
ประจําป 2563 เปนกรณีพิเศษ และกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ ที่เสนอ            
ขอพระราชทานฯ ตามรางบัญชี 18 ที่ปรับปรุงใหม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป 2564 ใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบฯ ประจําป 2564 ตามมติ           
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2563                 
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการนําเสนอรายชื่อฯ ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไปแลว นั้น  
  เนื่องจาก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม มีหนังสือ          
ที่ อว 0209.4/ว 968 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 แจงใหมหาวิทยาลัยทราบวาตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอ          
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพ่ิมเติม) ใหกับผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบ ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดให 
กรณีบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงข้ึน และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ                   
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป ใหสวนราชการตนสังกัดสงเอกสารเพ่ิมเติม
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได แตตองไมนอยกวา 60 วัน 
ประกอบกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม แจงใหสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทุกแหงตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และมี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564            
ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ (กรณีที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตองไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือ ก.พ.อ. รับทราบและใหความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนงหรือระดับตําแหนงแลว) และสงเอกสารคําเสนอขอพระราชทานฯ เพิ่มเติมไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพ่ือที่จะได
ดําเนินการขอพระราชทานฯ ใหทันตามระยะเวลาตอไป หากสงลาชากวากําหนดระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะสงคําเสนอขอพระราชทานฯ ดังกลาวกลับคืนเพื่อใหดําเนินการ                  
ขอพระราชทานฯ ในปถัดไป  
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  จากหนังสือท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม แจง
มาดังกลาว ไดสรุปแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 
(เพ่ิมเติม) ดังนี ้
  1. สําหรับผูเสนอขอพระราชทานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ           
5 ปที่ผานมา ต่ํากวาระดับดี (โดยเริ่มนับจากป 2559 - 2563) หรือผูที่ ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยฯ                        
ตองแจงรายละเอียดดังกลาวไวในหมายเหตุดวย  

2. ตัดรายชื่อผูที่เคยไดรับการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปที่ผานมา  
ต่ํากวาระดับดี (ยกเวนกรณีที่มิไดเกิดจากการปฏิบัติงาน เชน ลาศึกษาตอ เปนตน) (โดยเริ่มนับจากป 2559 - 
2563) และผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 

เนื่องจาก ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง          
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ที่กลาวถึงขางตนไดกําหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 และคณะวิชาสวนงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพ่ิมเติม) และเนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินการ
กระชั้นชิด จึงเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยวิธีการเวียนเรื่องใหคณะกรรมการฯ พิจารณาให                 
ความเห็นชอบ 

จากการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยวิธีการเวียนเรื่องใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามบันทึกขอความกองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดี ดวนที่สุด ที่ อว 8603.7/ว 799 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 และคณะกรรมการพิจารณาการ           
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพ่ิมเติม) โดยการเวียนขอความเห็นชอบ
มีมติใหความเห็นชอบสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 
(เพ่ิมเติม) ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 15 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย (กรณีพิเศษ) 
ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณชางเผือก บุรุษ 2    ราย สตร ี  1 ราย 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เพ่ิมเติม) 
ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณชางเผือก บุรุษ -    ราย สตร ี  1 ราย 
 ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ - ราย สตรี  2 ราย 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ (เพ่ิมเติม) 
ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 4 ราย สตร ี  5 ราย 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมรับรองวาระที่ 2.6      
ในการประชุมครั้งนี้ (ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564) เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองนําไป
ดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กําหนด   
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการประชุมวาระที่  2.6 การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 2564 (เพ่ิมเติม) ตามที่ไดพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 20 
เมษายน 2564) 
  
ระเบียบวาระที ่ 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 กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาวณศยาธร           

ศยามานนท เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนิติกรปฏิบตัิการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง            
นิติกรปฏิบตัิการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0301-001 นั้น 

กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ         
นางสาวณศยาธร ศยามานนท วุฒินิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง 
นางสาวณศยาธร ศยามานนท เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-2-0301-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้ง
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ท่ีปรึกษาสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองกฎหมาย    กรรมการ 
4. นางมารี สังขจุย     กรรมการ 
5. นางสาววารี  จุลโพธิ ์     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวณศยาธร ศยามานนท (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-2-0301-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี 
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป  
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวศรีสุดา ทองดอนออน เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบตัิการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงิน
ปฏิบตัิการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-023 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี นั้น 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวศรีสุดา            
ทองดอนออน วุฒิบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวศรีสุดา ทองดอนออน              
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-023            
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้ง            
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร  ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร    กรรมการ 
3. หัวหนางานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
4. นางลลิตา รุจจนเวท     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวศรีสุดา ทองดอนออน (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-023 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี  
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป  

 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะดุริยางคศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้
1. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-002 สังกัดงานบริหาร

และพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี  
2. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-008 สังกัดงานบริหาร

ทั่วไป สํานักงานคณบดี  
3. ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1601-001 สังกัดงานบริหารทั่วไป 

สํานักงานคณบดี นั้น 
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  คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวปทมพร ใจหาว วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-002  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 

2. นายพิบูล หงษทอง วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-1601-008             
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 

3. นายโฆษิต นันทสุรกิจ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดํารงตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-001 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังนี้  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวปทมพร ใจหาว 
1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
5. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ    กรรมการ 
6. นางสาวรุงนภา ดวงทอง     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายพิบูล หงษทอง 
1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร   กรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
4. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ    กรรมการ 
5. นางสาวรุงนภา ดวงทอง     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายโฆษิต นันทสุรกิจ 
1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
4. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ    กรรมการ 
5. นางสาวรุงนภา ดวงทอง     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลทั้ง 3 ราย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายอิสรชัย บูรณะอรรจน เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            
A-1-1000-084 นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายอิสรชัย บูรณะอรรจน              
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง  
นายอิสรชัย บูรณะอรรจน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่A-1-1000-084 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 
635 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ
อาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ  กรรมการ 
4. นายศุภฤกษ  ทับเสน     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายอิสรชัย บูรณะอรรจน เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1000-084 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท            
สังกัดคณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ               
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติใชกรอบอัตราวาง ยายและเปลี่ยนเลขที่

ตําแหนงและขออนุมัติจาง นางสาวสุธาทิพย จีนโกว เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0304-088 สังกัดงานบัญชี นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานภายใน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย           
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติดังนี้ 
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 1. ขอใชกรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขที่ S-1-0304-088 ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ สังกัด           
งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการยายพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายโอภาส พานิชการ ตําแหนง 
นักบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 21,910 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนง
เลขที่ S-2-0304-018 เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0304-088  

3. ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยขออนุมัติเรียกบัญชีรายชื่อตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ลําดับที่ 3 ราย นางสาวสุธาทิพย จีนโกว (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) วุฒิบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ              
ดํารงตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-018 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
3. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ 
4. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ 
5. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการ 
6. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการ 
7. นางสาวกัลยสุดา  เรืองจินดา เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขที่ S-1-0304-088 ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ  
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการยายพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายโอภาส พานิชการ 
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 21,910 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จาก
ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-018 เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0304-088 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

3. อนุมัติใหจาง นางสาวสุธาทิพย จีนโกว (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว) เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง นักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่              
S-2-0304-018 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่             
3 พฤษภาคม 2564 พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน  
มีระยะเวลาการจาง 1 ป  
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
 1. นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร วุฒิ Master of Landscape Architecture จาก University 
of Illinois at Urbana – Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 
27,770 บาท สังกัดสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
 2. นางสาวอารดี เกาเอ้ียน วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1208-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 3. นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข วุฒิ Doctor of Philosophy in Functional Control 
Systems จาก Shibaura Institute of Technologyประเทศญี่ปุน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           
A-2-1508-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา คณะวิทยาศาสตร 

(วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายประพันธศักดิ์ 

ตวงสุวรรณ 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อใหยายและเปลี่ยนตําแหนง 
นายประพันธศักดิ์ ตวงสุวรรณ จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1401-015 
เงินเดือน 30,010 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1203-101 เงินเดือน 31,500 บาท ไปสังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต          
คณะศึกษาศาสตร และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น 
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  บัดนี้  คณะกรรมการประเมินฯ ได ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว เห็นวา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายประพันธศักดิ์ ตวงสุวรรณ เปนผูมีความรูความสามารถ            
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                      
นายประพันธศักดิ์ ตวงสุวรรณ และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช            

ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี           

A-1-1207-107 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107 ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร (ซึ่งทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับภาษาไทย) โดยตองจบการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปรากฏวาไมมีผูสมัคร 
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย)/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยหรือ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่กําลังศึกษา
ปริญญาเอก (อยูในข้ันตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย)/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

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 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง             
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 
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2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลยั เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายศุภชัย อารีรุงเรือง ใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะมัณฑนศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย          
โดยนายศุภชัย อารีรุงเรือง เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย ประกอบกับนายศุภชัย อารีรุ งเรือง ไดร ับการแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย              
ในสาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2557 คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการใหนายศุภชัย              
อารีรุงเรือง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาศิลปศึกษา นั้น 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครัง้ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุม 
ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเงื่อนไขของผูมีตําแหนง
ทางวิชาการจากสถาบันอื่น โดยจะตองใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานกอน และเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานมีลักษณะเทียบเทากับตําแหนง             
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจะสามารถใชตําแหนงทางวิชาการน้ันๆ ได 

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่                   
18 มีนาคม 2564 ไดพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายศุภชัย อารีรุงเรือง แลว โดยมอบหมายให
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนผูพิจารณาผลงาน            
ทางวิชาการของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแลว มีความเห็นวา 
ผลงานทางวิชาการของนายศุภชัย อารีรุงเรือง ไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี ้ นายศุภชัย           
อารีรุงเรือง มิไดเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2562 
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควรกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาศิลปศึกษา ใหแก นายศุภชัย            
อารีรุงเรือง สังกัดคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรได 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายศุภชัย อารีรุงเรือง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.2 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุวิมล สพฤกษศร ี
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2807/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สั่งยายและ
เปลี่ยนเลขที่ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุวิมล สพฤกษศรี วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
และการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1210-324 เงินเดือน 38,310 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศกึษาศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-103 เงินเดือน 31,500 บาท 
ไปสังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นั้น 
 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุวิมล สพฤกษศรี เนื่องจากเปนผูมีประสบการณดานการสอนในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รวมเปนเวลา 1 ป 4 เดือน 20 วัน 
(507 วัน) โดยประสบการณดังกลาวเปนประสบการณที่ไมทับซอนกัน และสอดคลองกับความตองการของ     
คณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรพิ จารณาแลว เ ห็นสมควรให  นางสาวสุ วิมล สพฤกษศรี  ได รับ                   
คาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,100 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของ            
คณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง 
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะวิชา/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณา             
ให ความเห็นชอบในการกํ าหนด เงินค าประสบการณ  ส วน จํานวนเงินที่ ใช ในการจ ายเป น เ งิ น                          
คาประสบการณใหใชจากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะวิชา/หนวยงานหรือเทียบเทา 
ทั้งนี้ ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอ              
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ขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผาน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงาน            
ที่ประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ         
การจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย              
นางสาวสุวิมล สพฤกษศรี โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 ซึ่งเปนวนัที่ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวประติมา ธันยบูรณตระกูล 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2722/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สั่งยายและ
เปลี่ยนเลขที่ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวประติมา ธันยบูรณตระกูล วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1210-326 
เงินเดือน 36,570 บาท สั ง กัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)                          
คณะศึกษาศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1200-100 เงินเดือน 31,500 บาท ไปสังกัด         
คณะศึกษาศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นั้น 
 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวประติมา ธันยบูรณตระกูล เนื่องจากเปนผูมีประสบการณดานการสอนในรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 
2562 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 รวมเปนเวลา 1 ป 3 เดือน 23 วัน (479 วัน) โดยประสบการณดังกลาว
เปนประสบการณที่ไมทับซอนกัน และสอดคลองกับความตองการของคณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นสมควรให นางสาวประติมา ธันยบูรณตระกูล ไดรับ                
คาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,040 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของ            
คณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง 
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณา             
ให ความเห็นชอบในการกํ าหนด เงินค าประสบการณ  ส วน จํานวนเงินที่ ใช ในการจ ายเป น เ งิ น                          
คาประสบการณใหใชจากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ทั้งนี้ 
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันท่ี ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น          
ผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงาน          
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ที่ประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ         
การจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย              
นางสาวประติมา ธันยบูรณตระกูล โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,040 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่                          
1 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติดําเนินการสรรหาและพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ดํารงตําแหนงเลขานุการหอศิลป 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 796/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 สั่งแตงตั้ง             
นางศศิวิมล สันติราษฎรภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3-2-38-1324 (ปจจุบันตําแหนงเลขที่             
S-1-2300-005) ใหดํารงตําแหนงเลขานุการหอศิลป ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 
4 ป นั้น   

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ขอ 11 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหารกลุมอํานวยการ          
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได ทั้งนี้ นางศศวิิมล สันติราษฎรภักดี ครบวาระ
การดํารงตําแหนงเลขานุการหอศิลป ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2564 ในการนี้ หอศิลปจึงมีความประสงค          
ขออนุมัติดํ าเนินการคัดเลือกเพื่อย ายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
หอศิลป และขอใหที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตาํแหนงดงักลาว 

 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม. 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนี ้

 (1) ผูแทน ก.บ.ม.         เปนประธานกรรมการ 
 (2) ผูแทน ก.บ.ม. จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน  เปนกรรมการ 
 (3) และอาจใหมีบุคคลที่ ก.บ.ม. เห็นสมควรแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ 
 (4) บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เปนเลขานุการ 
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 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงที่ปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 
2562 ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง 
เลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวย
การรับสมัครและใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพื่อใหมีการสรรหาตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหดําเนินการสรรหาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้ง          
ใหดํารงตําแหนงเลขานุการหอศิลป 

2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการ          
หอศิลป ดังมีตําแหนงและนาม ดังนี ้

 2.1 รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูอํานวยการหอศิลป    กรรมการ 
 2.3 คณบดีคณะมัณฑนศลิป    กรรมการ 
 2.4 คณบดีคณะโบราณคดี    กรรมการ 
 2.5 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
 2.6 นางสาวสมฤดี เพ็ชรทอง    เลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4    
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่ว ไป                
ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู  
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน         
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ   
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นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นางสาวพบสุข ทัดทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขท่ี A-1-0803-034 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,510 บาท สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม      
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น           
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่ง ไมเกิน 7 ชั่วโมง/
สัปดาห ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2563          
โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง         
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ทัง้นี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ  
รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,510 บาท 
เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-211 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,330 บาท สังกัด
งานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาดและการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัย
สยาม ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งสําเร็จการศึกษากอนวันบรรจุเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลยั ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 ไดกําหนดคณุสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ จึงเห็นสมควรใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
เทานั้น ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันทีง่านการเจาหนาที่ของสวนงานฯ รับเรื่อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา กรณีเปนบุคคล          
ซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว กอนไดรับการบรรจุ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย            

พ.ศ. 2559 กําหนดใหการบรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานประจําและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง               
ใหอธิการบดีเปนผูสั่งบรรจุแตงตั้ง ทั้งนี้ ใหกระทําไดตอเมื่อบุคคลนั้นไดทําสัญญาตามแบบและวิธีการที่ ก.บ.ม. 
กําหนด โดยบรรจุไดตั้งแตวันที ่ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน นั้น 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดนําระบบบริหารทรัพยากรองคกร ดานทรัพยากรบุคคล (SU-ERP 
HRM) มาใชในการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนมา โดยระบบดังกลาวจะคํานวณเงินนําสง
ประกันสังคมของบุคลากรตามรหัสพนักงาน ดังนั้น เม่ือมีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือ
ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูไดรับการคัดเลือกใหบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และไดขออนุญาตลาออกและบรรจุในระหวางเดือน            
จะสงผลใหการนําสงเงินประกันสังคมของบุคลากรผูนั้นในเดือนดังกลาว มีการนําสงเงินเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนด (ระบบคํานวณเงินนําสงในกรณีที่เปนพนักงานชั่วคราว และพนักงานประจํา แยกสวนกัน เมื่อนําทั้ง           
2 สวนมารวมกันจึงทําใหมียอดเงินในการนําสงเกินกวาอัตราที่กําหนด)    

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรอนุมัติเปนหลักการวา     
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา กรณีเปนบุคลากรซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยกอนไดรับการ
บรรจุ ใหบรรจุวันที่ 1 ของเดือน หลังจากที่ประชุม ก.บ.ม. มีมติอนุมัติ ท้ังนี้ หากวันที่ 1 ของเดือนตรงกับ
วันหยุดราชการใหบรรจุในวันทําการถัดไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเปนหลักการวาการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา กรณีเปนบุคลากรซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว หรือลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยกอนไดรับการบรรจุ ใหบรรจุพนักงานชั่วคราวท่ีสอบผาน
การคัดเลือกเปนพนักงานประจําในวันที่ 1 ของเดือน หลังจากที่ประชุม ก.บ.ม. มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ หากวันที่ 1 
ของเดือนตรงกับวันหยุดราชการใหบรรจุในวันทําการถัดไป   
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตาม

โครงการแลกเปล่ียนอาจารย ณ ตางประเทศ 
 

สรุปเรื่อง 
ดวย อาจารย ดร.จันทรจิรา สิทธิยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-028 สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับเชิญจาก 
Hiroshima University เพื่อไปสรางความรวมมือทางดานงานวิจัยและจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
หนวยงาน ณ Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University ประเทศญี่ปุน 
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มีกําหนด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
31 ธันวาคม 2565 ตามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University 
โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุน ซึ่งคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาแลวเห็นควรสนับสนุนให อาจารย ดร.จันทรจิรา สิทธิยะ ไปปฏิบัติงาน             
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ ตามคําเชิญดังกลาวขางตน        

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติใหพนักงานฯ ไปปฏิบัติงาน          
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย โดยใชระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให อาจารย ดร.จันทรจิรา สิทธิยะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1700-028 สังกัดคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ลาหยุดราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ               
มีกําหนด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  
31 ธันวาคม 2565 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย   
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังพนจากตําแหนง           

กลุมอํานวยการ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 796/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 สั่งบรรจุและแตงตั้ง     

นางภาวนา ใจประสาท เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมอํานวยการ 
ตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป ตําแหนงเลขที่ 3-2-24-1284 (ปจจุบันตําแหนงเลขที่ S-1-1001-001)      
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2560 เปนตนมา นั้น 
  ดวย นางภาวนา ใจประสาท ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป            
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และยังไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนง
อ่ืนที่เทียบเทาหรือในระดับตําแหนงที่สูงขึ้น ประกอบกับเปนผูที่จะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2564                
ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปจึงมีความประสงคขอเสนอแตงตั้ง นางภาวนา ใจประสาท ซึ่งพนจากตําแหนง
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป ใหไปดํารงตําแหนงที่เทียบเทาและไดรับเงินประจําตําแหนงในตําแหนง 
“นักวิชาการอุดมศกึษาชํานาญการพิเศษ” ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2564 เปนตนไป   
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงที่ปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 
2562 ขอ 20 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการที่ดํารงตําแหนงมาแลวจนครบ
วาระและไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาหรือใน
ระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ใหผูพนจากตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ 
หรือหัวหนาหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ไปดํารงตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
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 (1) ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาหนวยงานภายในระดับกองหรือที่ปรึกษาหนวยงานภายใน     
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ทั้งนี้ การเขาสูตําแหนงที่ปรึกษาหนวยงานภายในดังกลาวจะตอง
เปนไปตามความประสงคของมหาวิทยาลัย โดยใหใชวิธีการคัดเลือกในการเขาสูตําแหนงตามหลักเกณฑและ
วิธีการเขาสูตําแหนงในกลุมตําแหนงท่ีปรึกษา หรือ 

 (2) ใหแตงตั้งผูนั้นไปดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ โดยใชกรอบตําแหนงของ          
ผูนั้นในการกําหนดตําแหนงดังกลาว 
  และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ขอ 17 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารง
ตําแหนงกลุมอํานวยการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เทียบเทาใหเปน
ตําแหนงที่ปรึกษาสวนงาน หรือตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ หรือตําแหนงท่ีปรึกษาหนวยงาน หรือตําแหนงระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตามชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่เทียบใหมนั้น แลวแตกรณี ใหจายเงินประจํา
ตําแหนงตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา          
ขั้นสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
เรื่อง กําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ในสายงานวิชาชีพ และเงินประจําตําแหนง  

จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผูพนจากตําแหนงกลุม
อํานวยการ ใหไปดํารงตําแหนงท่ีเทียบเทาและไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี ้

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหม/สังกัด 
เงินประจําตําแหนง 

(บาท/เดือน) 
1 นางภาวนา ใจประสาท  

ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-001 
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ 
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศลิป 

3,500 

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2564 เปนตนไป  
  อนึ่ง หากบุคลากรดังรายชื่อขางตน ไดรับแตงตั้งใหรักษาการแทนในตําแหนงผูบริหาร           
กลุมอํานวยการ ของสายบริหารเฉพาะที่เปนตําแหนงวาง ผูรักษาการแทนในตําแหนงผูบริหารดังกลาวจะไดรับ
เงินประจําตําแหนงที่สูงกวาเพียงทางเดียว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผูพนจากตําแหนง              
กลุมอํานวยการ ใหไปดํารงตําแหนงท่ีเทียบเทาและไดรับเงินประจําตําแหนง ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่4.1.6.9  ขอบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564  

สรุปเรื่อง  
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564 แลว โดยขอบังคับฯ ดังกลาวไดกําหนดใหคณะกรรมการ
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พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และสภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพิ่มเติมในบาง
ประเด็น นั้น  

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 
2564 พิจารณาแลวมีความเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานและหลากหลายสาขาวิชา และเหมาะสมกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงมีมติให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาแนวทางการดําเนินการในประเด็นตางๆ เพ่ือให
สอดคลองกับขอบังคับฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 แลวเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาตอไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้  

1. ประเด็นการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ท่ีประชุมมีมติใหผูขอสามารถเลือกใชการมี
สวนรวมในผลงานทางวิชาการตามปริมาณรอยละหรือตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  
อยางใดอยางหนึ่งในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแตละครั้ง ไดเปนรายบุคคล ท้ังนี้ การมีสวนรวม
ในผลงานวิชาการ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายที่ขอบังคับฯ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2564 กําหนด  

2. ประเด็นลักษณะและมูลคาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพ่ือนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการเสนอขอกําหนดสําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย 
โดยวิธีที่ 3 ที่ประชุมเสนอใหมีคณะทํางานเพื่อพิจารณาหารือในประเด็นดังกลาว ประกอบดวย รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และคณะวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดย
ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยเตรียมขอมูลเก่ียวกับโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนจาก 
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา  

3. ประเด็นลักษณะการเผยแพรผลงานลักษณะอื่น ซึ่งเปนดานสุนทรียะ ศิลปะ ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย สําหรับสาขาวิชาทางศิลปะและ             
การออกแบบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คือใหเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามเอกสารแนบทาย
ขอบังคับฯ พ.ศ. 2561 สําหรับการนําเสนอผลงานลักษณะอื่น ซึ่งเปนดานสุนทรียะ ศิลปะ ในรูปแบบหรือ
ลักษณะใดใหคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน เพื่อประเมินกลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนนําไปเผยแพรนั้น ที่ประชุมเห็นวาควรเปด
โอกาสใหสามารถเสนอเปนการบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ ตามความเหมาะสมของ
ประเภทผลงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางสรรคจากผลงานที่เสนอ แตตองไดรับการประเมิน
กลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนนําไปเผยแพร 

4. ประเด็นการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติตามที ่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาสังคมศาสตร หรือ           
มนุษยศาสตร และสําหรับสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ในสวนของการเสนอขอตําแหนงศาสตราจารย              
โดยวิธีที่ 1 หรือโดยวิธีที่ 2 ที่ประชุมเห็นวาผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติตอง           
อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือเปนไปตามที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง  

5. ประเด็นการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 3 
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ที่ยังไมไดกําหนดไวในขอบังคับฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติใหคณะวิชา 
ที่เก่ียวของนําไปพิจารณาและสามารถเสนอขอคดิเห็นมายังมหาวิทยาลัยตอไป  
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2561 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จํานวนหกคน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่ 1853/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2563   
ไดมีมติเห็นชอบใหชะลอการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ชุดใหม ดวยเหตุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครบวาระเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และอยูระหวางการดําเนินการ 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ชุดใหมและมหาวิทยาลัยอยูระหวางออกขอบังคับในการพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ประกอบกับขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2561 ขอ 9 วรรค 5 กําหนดวา  
“ในกรณี ก.พ.ว. พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้ง ก.พ.ว. ใหม ให ก.พ.ว. นั้น ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง ก.พ.ว. ใหม” โดยในระหวางนี้ใหคณะกรรมการ ก.พ.ว. ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 1853/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บัดนี้ ไดมีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที ่24 มีนาคม 2564 เรียบรอยแลว นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นสมควรเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือทําหนาที่ พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแกคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสามป ประกอบไปดวยหลักเกณฑและองคประกอบของ
คณะกรรมการ ดังนี ้

กรณีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ขอ 3 กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจากบัญชีรายชื่อผูทรงคณุวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กําหนด ประกอบดวย 

1. ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิที่ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตองไมใชบุคลากรและไมเคยเปนบุคลากรในสังกัดสถาบัน 
อุดมศึกษานั้นๆ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 
ไมนอยกวาหกคน 
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กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ขอ 4 และขอ 5 
กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประกอบดวย  

1. ประธานกรรมการ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่ง 
ก.พ.อ. กําหนด  จํานวนไมนอยกวาหกคนแตไมเกินแปดคน โดยแยกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้   

 (1) กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวนอยางนอยสองคน 
 (2) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนอยางนอยสองคน 
 (3) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวนอยางนอยสองคน 
การไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ใหสวนงาน 

ในแตละกลุมสาขาวิชาคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
คัดเลือกในจํานวนที่พึงมีได 

การกําหนดใหสวนงานใดอยูในกลุมสาขาวิชาใดใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ในกรณีสวนงานใดจัดอยูในกลุมสาขาวิชามากกวาหนึ่งกลุมสาขาวิชาให           
สวนงานนั้นเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดตามกลุมสาขาวิชาที่กําหนด  

ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลหนึ่งคน เปนเลขานุการ และแตงตั้งบุคคลไมเกินสองคน ทําหนาที่
ผูชวยเลขานุการ  

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยจึงขอเสนอประเด็นพิจารณาดังนี้ 
1. เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแผนกําหนดการเพ่ือใหคณะวิชาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

เปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามกลุมสาขาวิชาตางๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกในจํานวนที่พึงมีไดจํานวนไมนอยกวาหกคนแตไม
เกินแปดคน พรอมแบบฟอรมเสนอรายชื่อ 

2. เสนอทานอธิการบดีแตงตั้งบุคคลหนึ่งคนเปนเลขานุการ และแตงตั้งบุคคลไมเกินสองคน 
ทําหนาที่ผูชวยเลขานุการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. การเสนอรายชื่อกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สําหรับผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการที่มีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เปน 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการชุดปจจุบัน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1853/2561           
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ทําหนาที่เปนคณะกรรมการตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่ขอบังคบักําหนด โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี ้

กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไดแก 
- ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณนิท    
- ศาสตราจารยเดชา วราชุน     
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณ ี    
- ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ    
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร   
- ศาสตราจารย ดร.ปยะสาร ประเสริฐธรรม    

2. การเสนอรายชื่อกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สําหรับผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการท่ีมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑตองไมใชบุคลากร
และไมเคยเปนบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา นั้น ๆ โดยที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อ 
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนคณะกรรมการตามขอ 1 เฉพาะรายที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด         
ทําหนาเปนคณะกรรมการตอไป สวนผูทรงคุณวุฒิ อีก 3 ทาน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี และศาสตราจารย ดร.ปยะสาร ประเสริฐธรรม ที่เคยเปนบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรมากอน ใหคณะวิชาพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด เพื่อคัดสรรเปนคณะกรรมการทดแทนในกลุมกลุมสาขาวิชาศิลปะและ           
การออกแบบ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาละ 1 ทาน            
พรอมแนบประวัติสงกลับมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อจะไดนําเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. พิจารณาในครั้งถัดไป 

3. อธิการบดีแตงตั้ง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ทําหนาท่ีเลขานุการ และแตงตั้งหัวหนางาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย ทําหนาที่ผูชวยเลขานุการ  
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวม 2,200,419,200 บาท จําแนก
เปนเงินรายได 1,833,752,200 บาท และเงินรายไดสะสม 366,667,000 บาท นั้น  

ในการนี้ เพ่ือใหสวนงานสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ กองแผนงาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เพ่ิมเติม) ดังนี ้

1. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
1.1 วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงิน

สะสมที่มีอยูจริง 
1.2 โครงการที่ขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย  

ที่สอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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1.3 กรณีเปนงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมเห็นชอบใหดําเนินการได หากคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนที่เหมาะสม ยกเวน การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือชําระหนี้ หรือชําระเงินคงคางใหกับหนวยงานอื่นๆ 

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม เปนการนํา
เงินรายไดสะสมมาจัดทํากิจกรรม/โครงการ มีคณะวิชา/สวนงานที่เสนอขอเพ่ิมเติม จํานวน 4 คณะวิชา/สวนงาน 
ไดแก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํานักงานอธิการบดี คดิเปนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมรวม 30,473,300 บาท  

3. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของหนวยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได
เพ่ิมเติม (เงินสะสม) เม่ือรวมวงเงินทั้งสิ้น มีรายละเอียดดังนี ้

 

หนวยงาน 
เงินรายไดที่
ไดรับอนุมัต ิ

ภารกิจประจํา ภารกิจนโยบาย 
เงินรายได 
(เพิ่มเติม) 

รวมงบประมาณ 

คณะจติรกรรม ประตมิากรรม
และภาพพิมพ 

12,000,000 3,000,000 - 3,000,000 15,000,000 

คณะวิทยาศาสตร 40,000,000 - 11,000,000 11,000,000 51,000,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

25,000,000    4,000,000      5,600,100 9,600,100 34,600,100 

สํานักงานอธิการบด ี   6,873,200 6,873,200 6,873,200 
รวม    7,000,000  23,473,300 30,473,300  

 

4. งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม (เงินสะสม) จํานวน 
30,473,300 บาท จําแนกออกเปนภารกิจประจํา 7,000,000 บาท ภารกิจนโยบาย 23,473,300 บาท คิดเปน
สัดสวนภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย เทากับ 22.97 : 77.03 รายละเอียดดังนี้  

ภารกิจประจํามีคณะวิชาที่เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติม (เงินสะสม) จํานวน 2 
คณะวิชา ไดแก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพเพ่ือเปนคาใชจายสํารองฉุกเฉินในการบริหาร
จัดการคณะ จํานวน 3,000,000 บาท และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือนํามาสบทบคืนใน
สวนที่คณะนําเงินไปสมทบจายทุนชวยเหลือวิกฤตโควิด-19 จํานวน 4,000,000 บาท 

ภารกิจนโยบายมีคณะวิชา/สวนงานที่ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายไดเพิ่ม เติม               
(เงินสะสม) จํานวน 3 คณะวิชา/สวนงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสํานักงานอธิการบดี เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินโครงการที่สอดคลองตามเปาหมายยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี ้

- โครงการเพื่อตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรที่ 3 ไดแก คณะวิทยาศาสตร จํานวน 
11,000,000 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ในสวนของภาควิชาคณิตศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5,600,100 บาท เปนคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิทยาเขตเพชรบุรี) และ
โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ภาคการศึกษา 2/2564 และสํานักงานอธิการบดี จํานวน 
6,873,200 บาท เปนเงินสมทบจายคางานเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร          
วังทาพระ 
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5. เมื่อรวมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมเติม กับงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
แลว คิดเปนงบประมาณรวม 2,230,892,500 บาท ซึ่งมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.38 โดยมีรายละเอียดสัดสวน
งบประมาณจําแนกตามภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังนี ้

 

ประเภทภารกิจ 
สัดสวนงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัต ิ
สัดสวนงบประมาณที่ขอ

เพิ่มเติม 
สัดสวนงบประมาณที่รวมเงิน

สะสมเพิ่มเติม 
 งบประมาณ  รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 

ภารกิจประจํา 1,696,425,000 77.09 7,000,000 22.97 1,703,425,000 76.36 
ภารกิจนโยบาย 503,994,200 22.91 23,473,300 77.03 527,467,500 23.64 
รวมงบประมาณ 2,200,419,200 100.00 30,473,300 100.00 2,230,892,500 100 

 
ทั้งนี้ สัดสวนงบประมาณระหวางภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบายคิดเปน 76.36 : 23.64 

ซึ่งสอดคลองตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไวที่ 70.00 : 30.00  (สัดสวนเดิม 77.09 : 22.91) 
6. สําหรับงบประมาณตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566  

(ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) จําแนกตามเปาหมาย เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติมแลว 
ระหวางภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย มีรายละเอียด ดังนี ้

 

ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ขอเพิ่มเติม 

งบประมาณรวม 
รอยละท่ี
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 
1 

สรางความโดดเดนเปนเลิศ
เฉพาะทางและสรางความมี
ชื่อเสียงดานวิชาการ 

1,658,029,400 7,000,000 1,665,029,400 0.42 

  ภารกิจประจํา 1,570,146,600 7,000,000 1,577,146,600 0.45 
  ภารกิจนโยบาย 87,882,800 - 87,882,800 - 

ยุทธศาสตรที่ 
2 

เปนผูนําในการบูรณาการ
ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค การบริการ
วิชาการ การทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับทองถิ่นหรืออตุสาหกรรม 
ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ เกิดคณุคาทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มขีดความ 
สามารถทางการแขงขันของ
ประเทศ และเพื่อแกปญหา
ของชุมชน สังคม 

117,245,900 - 117,245,900 - 

  ภารกิจประจํา 30,540,600 - 30,540,600 - 
  ภารกิจนโยบาย 86,705,300 - 86,705,300 - 
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ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ขอเพิ่มเติม 

งบประมาณรวม 
รอยละท่ี
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 
3 

นําระบบบริหารจัดการท่ี
ทันสมัย นวัตกรรมในการ
บริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

241,258,500 23,473,300 264,731,800 9.73 

  ภารกิจประจํา 65,615,400 - 65,615,400 - 
  ภารกิจนโยบาย 175,643,100 23,473,300 199,116,400 13.36 

ยุทธศาสตรที่ 
4 

พัฒนานักศึกษาและสงเสริม
ความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับ
ศิษยเกา 

158,165,400 - 158,165,400 - 

  ภารกิจประจํา 30,122,500 - 30,122,500 - 
  ภารกิจนโยบาย 128,042,900 - 128,042,900 - 

ยุทธศาสตรที่ 
5 

การสรางและเผยแพร
ภาพลักษณศิลปากรสู
สาธารณะ 

25,720,000 - 25,720,000 - 

  ภารกิจประจํา - - - - 
  ภารกิจนโยบาย 25,720,000 - 25,720,000 - 

รวมงบประมาณ 2,200,419,200 30,473,300 2,230,892,500 1.38 

 
ทั้งนี้ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพไดเสนอในที่ประชุมพิจารณาขอ

ยกเลิกการขอตั้งงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติม (เงนิสะสม) เพ่ือเปนคาใชจายสํารองฉุกเฉินในการบริหารจัดการ
คณะ จํานวน 3,000,000 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) และเห็นชอบใหยกเลิกการขอตั้งงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติม 
(เงินสะสม) เพื่อเปนคาใชจายสํารองฉุกเฉินในการบริหารจัดการของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
จํานวน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ มอบหมายใหกองแผนงานปรับสัดสวนและรายละเอียดงบประมาณตามแผน            
กลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร (ใหม) กอนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามดังกลาว นั้น 
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ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ตามตัวชี้วัดท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งโครงการเชิงนโยบาย โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ภาพรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปรอบ 6 เดือน จากตัวชี้วัด
ทั้งสิ้น จํานวน 49 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 34 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
69.38 และคะแนนเชิงคุณภาพโดยรวมมีผลการดําเนินงานเทากับ 3.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อ
พิจารณาตามยุทธศาสตรพบวา ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา 
: SMART STUDENT AND ALUMNI มีผลการดําเนินงานมากที่สุดคิดเปนรอยละ 85.71 และคะแนนเชิง
คุณภาพ 3.60 คะแนน ลําดับตอมา ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียง
ดานวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 72.22 และคะแนนเชิงคุณภาพ 
4.03 คะแนน ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม : 
RESEARCH AND CREATIVITY มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 71.42 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.36 
คะแนน ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING มีผล
การดําเนินงานคิดเปนรอยละ 66.67 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.25 คะแนน และยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION มีผล
การดําเนินงานคิดเปนรอยละ 66.66 และคะแนนเชิงคุณภาพ 3.97 คะแนน ตามลําดับ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
คะแนนเชิง
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง 
และความมีช่ือเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC 
REPUTATION 

18 13 72.22 4.03 

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

7 5 71.42 4.36 

ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบรหิารจดัการที่ทันสมยั 
นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธภิาพ  : 
SMART ADMINISTRATION 

10 6 66.66 3.97 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสรมิ
ความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART 
STUDENT AND ALUMNI 

8 6 85.71 3.60 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากร
สูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

6 4 66.67 4.25 

รวม 49 34 69.38 3.98 
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2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานโครงการ
ภารกิจนโยบายรอบ 6 เดือน พบวา โครงการเชิงนโยบายสวนใหญที่วางแผนการดําเนินการในชวงครึ่ง
ปงบประมาณแรกมีการเลื่อนเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติโควิด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ตามที่กองแผนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการและ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) จํานวน 9 ฉบับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ยุทธศาสตรท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต กลยุทธที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีชองทางการรองเรียนการทุจริต
โดยเฉพาะ นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย กองกฎหมายจึงเสนอ               
ที่ประชุมพิจารณาและทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เคยประกาศกําหนดไว ตาม (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศลิปากร จํานวน 10 ฉบับ ดังนี ้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายตอตานการรับสินบนเพ่ือปองกันการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

5. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

8. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ              
การดําเนินการกับผูปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

9. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

10. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ               
มิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับนโยบายและ
มาตรการตางๆ ที่เ ก่ียวของกับการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) จํานวน 9 ฉบับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา

คาบริการในการใชหองประชุมของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักหอสมุดกลางประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหอง
ประชุมของสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือเปนการให บริการทางวิชาการแกสวนงาน หนวยงาน และหนวยงาน
ภายนอก และเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ในการใชประโยชนรวมกันของสํานัก
หอสมุดกลาง โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุมของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุมของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 16/2563 เม่ือวันอังคารที่ 
1 กันยายน 2563 ไดใหความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ    
คณะวิชา/หนวยงาน นั้น  

ในการนี้  กองคลังไดสรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่หนวยงานเสนอมา ดังนี ้

กรุงเทพมหานคร 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี   จากเดิม  จํานวน 200,000.00 บาท 
                เปน จํานวน    500,000.00 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนวยงาน ตามที่กองคลังเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศที่เก่ียวของกับการยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียน
ชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวา
กําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศกึษา 2563 ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวา
กําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขา
ศึกษากอนปการศึกษา 2561 สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ฉบับ           
ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวา
กําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับ
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศกึษา 2563 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวา
กําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขา
ศึกษากอนปการศึกษา 2561 สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ฉบับ            
ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 

ในการนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอน และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอนักศึกษาและผูปกครอง
เชนเดียวกัน กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนชากวา
กําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2564 เพ่ือเปนการชวยเหลือเยียวยา ลดภาระคาใชจาย และลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนชากวา
กําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย 
และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2564 แลวมอบหมายใหกองกฎหมายจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย และนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุร ี
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดทําการสํารวจหอพักเอกชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย จํานวน 22 แหง พบวา อัตราคาหอพกัซึ่งรวมคาน้ําและคาไฟฟาของหอพักเอกชนต่ํากวา
อัตราคาหอพักของมหาวิทยาลัย จํานวน 21 แหง มีหอพักเอกชนเพียง 1 แหง ที่อัตราสูงกวาหอพักของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังพบวาหอพักเอกชนทุกแหงมีสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักมากกวาหอพักของ
มหาวิทยาลัย และจากการติดตอสอบถามอัตราคาหอพักของมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ตั้งใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา  
คาธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สูงกวามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง ซึ่ง
จากการที่อัตราคาหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สูงกวาอัตราคาหอพักของ
เอกชนและมีสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักนอยกวา ทําใหหอพักของมหาวิทยาลัยไมสามารถแขงขันกับ
หอพักเอกชนได นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหหอพักของมหาวิทยาลัยสามารถแขงขันกับหอพักเอกชนและอัตราคาหอพัก
ใกลเคยีงกับหอพักของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับอัตรา
คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป 
ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช
ประโยชนจากพ้ืนท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี ้
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1. หองที่ไมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ปรับจาก 5,700 บาทตอหอง เปน 4,500 บาทตอหอง  
2. หองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ปรับจาก 7,200 บาทตอหอง เปน 6,200 บาทตอหอง 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป 
ตามที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเสนอในขอ 1 - ขอ 2 โดยมอบหมายใหวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีระบุ
เหตุผลในการปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักดังกลาวเพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอนดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.4 แนวปฏิบัติในการจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของโครงการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 
(ใหม) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
16 มีนาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของโครงการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ตามที่สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรคเสนอ นั้น 

เนื่องจากมีประเด็นในการบริหารจัดการโครงการของหนวยงานภายในท่ีตั้งข้ึนตามภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี เชน สํานักงานบริการวิชาการ ศูนยกลางนวัตกรรมอาหาร
แหงมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอยกเลิกแนวปฏิบัติฉบับดังกลาว และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการจัดสรร
คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของโครงการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไมใชโครงการบริการวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สํานักงานบริหาร
การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการจัดสรรคาธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบันของโครงการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 
(ใหม) ดังนี้ 

1. โครงการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคซึ่งหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอกหรือ
แหลงทุนภายนอก จัดสรรงบประมาณเปนคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน หรือคาบํารุงมหาวิทยาลัย หรือเงินอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน เปนการเฉพาะ ใหจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ดังนี ้

1.1 จัดสรรเขาเปนเงินรายไดแกมหาวิทยาลัย รอยละ 40 ของงบประมาณคาธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบัน 

1.2 จัดสรรเขาเปนรายไดของกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค พ.ศ. 2561 ขอ 6 (6) รายได เงินอ่ืนใด หรือผลประโยชนอื่นที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนนี้ รอยละ 30 
ของงบประมาณคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 
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1.3 จัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน รอยละ 30 ของงบประมาณคาธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบัน ดังนี้ 

1.3.1 กรณีที่หัวหนาโครงการวิจัยเปนนักวิจัยจากคณะวิชา โดยคณะวิชาเปนผูดูแล
โครงการ ใหจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเขาเปนรายไดของกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561 สวนของคณะวิชาที่หัวหนาโครงการสังกัด 

1.3.2 กรณีที่หนวยงานภายในที่ตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
สํานักงานอธิการบดี เชน สํานักงานบริการวิชาการ ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตน 
รับเปนผูดูแลโครงการหรือหนวยประสานงานดูแลโครงการ ใหจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเขาเปน
รายไดของหนวยงานนั้น 

1.3.3 กรณีที่นักวิจัยรับในนามผูบริหารมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของแหลงทุน โดย
มอบหมายใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค เปนหนวยประสานงานดูแลโครงการ ให
จัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเขาเปนรายไดของกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค พ.ศ. 2561 สวนของสํานักงานบริหารการวจิัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

2. โครงการวิจัย Fundamental Fund (วิจัยพ้ืนฐาน) ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนสงเสริม ววน.) หรือโครงการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค ที่แหลงทุนภายนอกไมไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันดําเนินการวิจัย
ตามงบประมาณที่ไดรับโดยไมตองมีการหักเงินคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเพ่ิมเติม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการจัดสรรคาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบันของโครงการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (ใหม) ตามที่
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเสนอ แลวใหถือปฏิบัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร การ

กําหนดวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขาราชการประจํา และการกําหนดวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 

สรุปเรื่อง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 27 กําหนดใหมีคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขคณะหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคาํสั่งลงโทษ 
(2) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูรองทุกขถูกสั่งใหออกจากงาน หรือผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน 

เนื่องจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่โดยไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย หรือไมเปนธรรม 
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องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก 
ตําแหนง วิธีการอุทธรณและรองทุกข วิธีการพิจารณาการอุทธรณและรองทุกข และการกําหนดหลักประกัน
ความเปนธรรมเพ่ือคุมครองผูรองทุกขมิใหถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากการ
รองทุกข ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ใหเปนไปตาม
ขอบังคบัของมหาวิทยาลัย นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและ           
การรองทุกข พ.ศ. 2562 ขอ 7 กําหนดใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
(2) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารงตาํแหนงรองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน  
(3) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวนสองคน และกรรมการซึ่งเลือก

กันเองจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง จํานวนหนึ่งคน 
(4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
(5) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา จํานวน

หนึ่งคน และกรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการซึ่งดํารงตาํแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน 
(6) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารง

ตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวนหนึ่งคน  
(7) กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวนสองคน ดานการบริหาร

จัดการภาครัฐซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวนหนึ่งคน และดานบริหารงานบุคคลซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน
หนึ่งคน  

ในกรณีที่ มีขาราชการเหลืออยู ไม ถึงยี่สิบคน ใหเลือกกรรมการตาม (5) จากพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา แตเพียงประการเดียวได 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งที่ปรึกษาดวยก็ได โดยวาระการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

ใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
ดวยก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (5) (6) และ (7) ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยโดย
มติ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด 

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้
1. เลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (2) จํานวนหนึ่งคน จากการเลือกกันเอง

ของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  
2. เลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (3) ดังนี ้

2.1 จากการเลือกกันเองของผูดํารงตําแหนงคณบดี หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี จํานวน
สองคน  
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2.2 จากการเลือกกันเองของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง จํานวนหนึ่งคน  

 (เดิมรวมอยูในกรรมการประเภทขาราชการประจํา ไดมาโดยมหาวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา และ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข
จากขาราชการหรือพนักงานประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร) 

3. กําหนดวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (5) ดังนี้  
3.1 จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา จํานวนหนึ่งคน 
3.2 จากขาราชการ ซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน  

 (เดิมมาจากขาราชการหรือพนักงานประจํา จํานวนสามคน ไดมาโดยมหาวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา และ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข
จากขาราชการหรือพนักงานประจํา สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

4. กําหนดวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (6) จํานวนหนึ่งคน จาก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   

 (เดิมมาจากขาราชการหรือพนักงานประจํา จํานวนสามคน ไดมาโดยมหาวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา และ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข
จากขาราชการหรือพนักงานประจํา สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

5. กําหนดวิธีการไดมาซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 7 (7) ดังนี ้
5.1 ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวนสองคน  
5.2 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวนหนึ่งคน  
5.3 ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคลซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวนหนึ่งคน  

    (เดิมมาจากการเสนอชื่อของสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กองกฎหมายจะดําเนินการเสนอเวียนสวนงานตางๆ เพ่ือใหเสนอชื่อดานละไมเกิน
หนึ่งคน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
1. เห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (2) ซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารง

ตําแหนงรองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน คอื รองอธิการบดีฝายบริหาร 
2. การดําเนินการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (3) ดังนี ้

2.1 เห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข จํานวนสองคน โดยผูดํารงตําแหนง
คณบดี หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดใชวิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมีผูที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุด 2 ลําดับแรก ดังนี ้

1) คณบดีคณะมัณฑนศิลป (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
2) คณบดีคณะเภสัชศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
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2.2 มอบหมายใหกองกฎหมายจัดทําหนังสือเชิญผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง 
เลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง เขารวมประชุมเพ่ือเลือก
กันเอง จํานวนหนึ่งคน  

3. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการ เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและ
รองทุกข ตามขอ 7 (5) จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา จํานวนหนึ่งคน และ
จากขาราชการ ซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอ 7 (6) 
จํานวนหนึ่งคน จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อ
ตอไปนี้ 

1) รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต  นิรัติศัย กรรมการ 
3) รองศาสตราจารยทินกร  กาษรสุวรรณ กรรมการ 
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทยากร  จารุชัยมนตร ี กรรมการ 
5) อาจารยศศธิร  ศลิปวุฒยา กรรมการ 
6) รองศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี กรรมการ 
7) อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน กรรมการ 
8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ  จันทราช กรรมการ 
9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร  ระยานิล กรรมการ 

10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย กรรมการ 
11) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล  เขตเจนการ กรรมการ 
12) อาจารยชนุตร  เตชธนนันท กรรมการ 
13) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอุมา  ทองหลอ กรรมการ 
14) รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย  พสุนนท กรรมการ 
15) ผูชวยศาสตราจารยมานพ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
16) อาจารย ดร.ปภังกร  คงม่ันวัฒนา กรรมการ 
17) อาจารยสกนธ  มวงสุน กรรมการ 
18) อาจารยอภิเษก  หงษวิทยากร กรรมการ 
19) อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท กรรมการ 
20) นางประไพพรรณ  ขําภาษ ี กรรมการ 
21) นางสาวสายฝน  รัตนยัง กรรมการ   
22) นางสาวรัตทิกร  คงทอง กรรมการ 
23) นางยุภา  แกวจริยะพล กรรมการ 
24) นางสาวแสงจันทร  คงอ่ิม กรรมการ 
25) นายสหรัฐ  มณีจันทร กรรมการและเลขานุการ 
26) นางนิรบล  ตนวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27) นางสาวผุสดี  หนูนะ ผูชวยเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
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ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการชุดดังกลาวจัดทํา (ราง) ประกาศเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1) (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

2) (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงวิชาการ 

ในสวนของคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการ ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขเปนประธาน และใหคณะวิชา/สวนงานเสนอชื่ออนุกรรมการ และอนุกรรมการและ
เลขานุการ จํานวนสองคน ใหแกมหาวิทยาลัยตอไป ท้ังนี้ ในสวนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหคณะวิชาเสนอชื่ออนุกรรมการ จํานวนสามคน รวมพื้นที่ตั้ง City Campus เมืองทองธานี 

4. มอบหมายใหกองกฎหมายเวียนไปยังคณะวิชา/สวนงาน เพ่ือใหเสนอชื่อกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข ตามขอ 7 (7) ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย จํานวนสองคน ดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ จํานวนหนึ่งคน และดานบริหารงานบุคคล จํานวนหนึ่งคน ซึ่งเปนบุคคลภายนอก โดยผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา/สวนงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณารายชือ่ของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกทั้ง 3 ดานดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และการแตงตั้ง
คณะกรรมการประมวลขอมูล จัดทํา (ราง) ผลการประเมินตนเอง และ (ราง) 
แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนอื่นๆ             
ที่เกี่ยวของ ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ไดมีผลบังคับใชเปนกฎหมายโดย

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงคเ พ่ือให เกิดการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแลและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการ
ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง 

ทั้งนี้  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิ จัยและนวัตกรรมขอให
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงคเขารวมการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองตาม
กฎกระทรวงดังกลาว ดังนี ้

1. เสนอใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ ตามความในขอ 13 ของ
กฎกระทรวง เพื่อประมวลขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและทําการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกรและตัวชี้วัดของแตละกลุมตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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2. เตรียมความพรอมในการจัดทําแผนการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดาน
อ่ืน ตามความในขอ 13 ของกฎกระทรวง 

3. เตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการตามแผนการพัฒนาความเปนเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ หรือแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืน เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2566 ตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะและใหความเห็นชอบ ตามความในขอ 28 ของกฎกระทรวง นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจัดกลุมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรสอดคลองกับ
กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่กระทรวงกําหนด กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัด
กลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  

2. คณะกรรมการประมวลขอมูล จัดทํา (ราง) ผลการประเมินตนเอง และ (ราง) แผนพัฒนา
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบัน    
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัด

กลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงตอไปนี ้
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
4) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร   กรรมการ 

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
5) อธิการบดี กรรมการ 
6) รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7) รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
8) รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
9) รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

10) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
11) ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
12) ผูแทนคณบด ีกลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 
13) ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
14) ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
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15) ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
16) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
17) ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูชวยเลขานุการ 

แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
2. คณะกรรมการประมวลขอมูล จัดทํา (ราง) ผลการประเมินตนเอง และ (ราง) แผนพัฒนา

ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี ้

1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
3) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4) รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม กรรมการ 
5) รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
6) รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
7) ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ กรรมการ 
8) ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ 
9) ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา กรรมการ 

10) ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
11) ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
12) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
13) ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
14) ผูอํานวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยสิลปากร กรรมการ 
15) ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
16) ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
 และพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
17) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม กรรมการ 
 และการสรางสรรค  
18) ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
19) ผูอํานวยการกองแผนงาน เลขานุการ 
20) หัวหนางานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน ผูชวยเลขานุการ 
21) หัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน ผูชวยเลขานุการ 
22) นางสาวอริษา  พิภพศิริรัตน  ผูชวยเลขานุการ 
23) นายกิติพงษ  เทงสี ผูชวยเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 (ราง) ขอตกลงสําหรับปริญญารวมสองสถาบันระดับปริญญาเอกระหวาง
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
Graduate School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts 
ประเทศญี่ปุน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ 

Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธของทั้งสอง
สถาบัน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมในดานการศึกษา การวิจัย และกิจกรรมอ่ืนๆ ขอตกลง
ดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบด ีขอตกลงมีระยะเวลา 
5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพได
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) ขอตกลงสําหรับปริญญารวมสองสถาบันระดับปริญญาเอก ฉบับภาษาอังกฤษ และ

ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล  
3. ประวัติของ Tokyo University of the Arts ประเทศญ่ีปุน  
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) ขอตกลงสําหรับปริญญารวมสองสถาบัน
ระดับปริญญาเอกระหวางคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Graduate 
School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ ปุน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ

ทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 
ดวยแบบทดสอบ STEP 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
30 มีนาคม 2564 ไดพิจารณาแลวเห็นวา การกําหนดวันจัดทดสอบในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 อาจสงผล
กระทบกับการสอบของนักศึกษาเนื่องจากใกลวันเปดภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมของ
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มหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมตอนรับนองใหม จึงมีมติใหศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษพิจารณาวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษรอบ
ทดสอบแรกเขาของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศกึษา 2564 ดวยแบบทดสอบ STEP ใหมโดยไมให
สงผลกระทบกับนักศึกษา นั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ              
ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวยแบบทดสอบ STEP ดังนี ้

 

กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต 
วันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2564 วังทาพระ - ตลิ่งชัน และพระราชวังสนามจันทร 
วันอาทิตยที่ 11 กรกฎาคม 2564 วังทาพระ - ตลิ่งชัน พระราชวังสนามจันทร และ

เพชรบุรี 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวย
แบบทดสอบ STEP ตามที่ศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การจัดการในการใชประโยชนจากพื้นท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายบริหารไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักงาน
จัดการทรัพยสินสํารวจขอมูลเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตใหใชประโยชนจากพ้ืนที่และทรัพยสินของคณะวิชา/
สวนงาน โดยไดขอใหทุกคณะวิชา/สวนงานสงขอมูลดังกลาวไปยังสํานักงานจัดการทรัพยสิน เนื่องจาก               
คณะวชิา/สวนงานไดอนุญาตใหหนวยงาน/บุคคลภายนอก ใชพ้ืนที่ที่คณะวิชา/สวนงานดูแล โดยไมมีการจัดทํา
สัญญา ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางรัดกุมและถูกตอง จึงกําหนดใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. การอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่ตองมีการจัดทําสัญญาในทุกกรณ ี 
1) ในกรณีที่ไดมีการอนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนที่โดยจัดทําเปนขอตกลงไวกอนแลว        

ใหปรับเปลี่ยนจากขอตกลงไปเปนสัญญาทั้งหมด แตหากมีกรณีที่ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนได ใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา  

2) สัญญาที่ยังมีผลบังคับใชอยูและสัญญาท่ีจะเกิดข้ึนใหม เมื่อไดดําเนินการแลวใหนําสง
ตนฉบับสัญญาใหแกมหาวิทยาลัย โดยสงไปยังสํานักงานจัดการทรัพยสินซึ่งจะเปนหนวยงานรวบรวมและ
จัดเก็บสัญญาดังกลาว 

3) การควบคุมสัญญา ใหคณะวิชา/สวนงานออกเลขที่สัญญาตามรหัสที่สํานักงานจัดการ
ทรัพยสินกําหนด โดยใหเริ่มใชกับสัญญาที่จัดทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป  
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2. การจัดสรรรายรับจากการใหใชประโยชนในพ้ืนที่  
1) ในกรณีที่คณะวิชา/สวนงาน ตองการดําเนินการในรูปแบบบริการวิชาการแกสังคม             

ใหจัดสรรรายไดตามขอบังคับวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 โดยใหจัดสรรรายไดแก
มหาวิทยาลัยในอัตรารอยละสี่ และใหจัดสรรเงินสวนที่เหลือตามขอบังคับใหแกคณะวิชา/สวนงาน 

2) ในกรณีที่อนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนที่โดยไมเขาขายการบริการวิชาการแกสังคม    
ใหจัดสรรเงินทั้งหมดที่ไดรับเปนเงินรายไดของคณะวิชา/สวนงานดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 13.10 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


