
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 8/2565 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
9. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

10. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผูรักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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10. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 
  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

11. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
14. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
6. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
7. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
9. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี  

2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

4. รศ.ดร.พรทรัพย พรสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมการจัดการความรูองคกร  

5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

7. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

8. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

9. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

10. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

11. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

12. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
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ผูไมมาประชมุ 

1. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย ลาพักผอนไปตางประเทศ 
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 7/2565 เมื่อวันองัคารที่ 5 เมษายน 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           
คร้ังท่ี 7/2565 เมื่อวันองัคารที่ 5 เมษายน 2565 (วาระลับ) 

 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 (วาระลับ) 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2.1.1 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(Onsite) สําหรับภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 
 

สรุปเรื่อง 
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (Onsite) 
สําหรับภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2565 จึงขอความรวมมือใหคณะวิชาเตรียมความพรอมดังกลาวดวย  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2564 (รอบท่ี 1) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา โดยมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเขารับการทดสอบในรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเขาเปน
นักศึกษา แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งในปการศึกษา 2564-2565 ไดจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ในรูปแบบออนไลนแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาใน   
ปการศึกษา 2561-2562 (ชั้นปที่ 3-4) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 5 รอบ 
ไปแลวนั้น  

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2564 (รอบที่ 1) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการหารือกับผูเก่ียวของเพ่ือหา
แนวทาง/วิธีการดําเนินการในกรณีของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แตยังไมผานเกณฑมาตรฐาน
การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมถึงกรณีการขอหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 
 ทั้งนี้ ขอใหคณบดีกํากับติดตามนักศึกษาเขารับการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษใหผานเกณฑมาตรฐานกอนสําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564 
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562 กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ตองผานการทดสอบ
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการสอบวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ โดยมีผลการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEF) ในระดับไมต่ํากวาระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับต่ํากวาระดับ B2 และไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) โดยมีคาจายตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาจะตองมีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และไดรับผลการประเมินเปน 
“S” (Satisfactory) ซึ่งในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ในรูปแบบออนไลนแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564 
จํานวน 3 รอบ ไปแลวนั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562-2564 ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564     
(รอบที่ 1) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งไดนํางบการเงินของหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการ
วิเคราะหสภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 13.39 เทา และอัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 12.92 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
หรือคาใชจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 
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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
ขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอสิระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ

หนวยงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ไดจัดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5           
การสงเสริมความโปรงใส การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอ O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน และมหาวิทยาลัยไดขอใหหนวยงาน
รายงานขอมูลดังกลาว นั้น  

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 พบวา ไมมีขอรองเรียนหรือ                            
ผูรองเรียนแตอยางใด  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหกองกฎหมายติดตามทุกคณะวิชา/หนวยงานรายงาน
ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานใหครบถวน แลวรวบรวมนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบในครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําไตรมาสที่ 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน 
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานที่มีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                    
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพื่อใหชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Document) ไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น  

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสาร   
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําไตรมาสที่  2               
(เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 5 
หนวยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร            
กองทรัพยากรมนุษย กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
จํานวน 86,480 แผน คิดเปนคาใชจายที่สามารถลดได จํานวนทั้งสิ้น 44,330.50 บาท (สี่หมื่นสี่พันสามรอย     
สามสิบบาทหาสิบสตางค) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ประจําเดือนมีนาคม 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนมีนาคม 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไดนํางบการเงินของหนวยงานภายใตการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะหสภาพ
คลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 13.29 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว           
หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 13.00 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจาย
ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 
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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 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2                 

(1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน รายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งไดนํางบการเงินของหนวยงานภายใตการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะหสภาพ
คลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 13.29 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว               
หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 13.00 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจาย
ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ  

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) สําหรับการบันทึกบัญชีและและนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ
บันทึกในงบทดลองตามแบบ 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 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 



 9

ระเบียบวาระที่  2.9 กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จํานวน 5 ฉบับ 
     

สรุปเรื่อง 
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได

ดําเนินการจัดทํากฎกระทรวงที่เก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนด จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

1. กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
2. กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
3. กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2565 
4. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. 2565 
5. กฎกระทรวงมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และมี

ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2565 เปนตนไป (หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน)  
ในการนี้ เพ่ือใหการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปดวยความ

ตอเนื่อง ไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน และสอดคลองกับกฎกระทรวงที่เก่ียวกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ไดมีมติ
กําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้

1. กรณีสถาบันอุดมศึกษาอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหมตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
และคาดวาจะดําเนินการเสนอสภาอนุมัติไมแลวเสร็จกอนวันที่ 27 กันยายน 2565 

1.1 ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงรายชื่อหลักสูตรการศึกษาท่ีอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม เพ่ือให สป.อว. ทราบภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 (ภายใน 60 วัน นับ
แตวันที่กฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

1.2 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาแจงรายชื่อหลักสูตรที่อยูระหวางดําเนินการตามขอ 1.1 ให 
สป.อว. ทราบแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาใหแลวเสร็จ รวมถึงไดรับการอนุมัติ
หรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจงหลักสูตรดังกลาวตอ สป.อว. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2565 เพ่ือใหสอดคลองกับขอ 16 ของกฎกระทรวงมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหมตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และไดรับการ
อนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจงให สป.อว. ทราบกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคบั (วันที่ 
27 กันยายน 2565)  

ใหถือวาไดดําเนินการตามกฎกระทรวงแลว และสามารถปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไปตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตรได 

3. กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมหรือการพัฒนาหลักสูตรใหมตามกฎกระทรวงมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2565  

ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรการศึกษาที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหมเพ่ือใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบไดตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2565 เปนตนไป (กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน) และตองแจงหลักสูตรการศึกษาดังกลาวตอ สป.อว. กอนการ
เปดสอน เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 55 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
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 ทั้งนี้ กองบริหารงานวิชาการไดจัดทําบันทึกขอความแจงไปยังทุกคณะวิชาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.10 รายงานผลการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุม

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 
     

สรุปเรื่อง 
ดวยกองกิจการนักศึกษาไดเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินการพิจารณา

คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 
ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุมดังกลาว             
ในอัตราเบ้ียประกันภัยเปนเงิน 300 บาท/คน/ป โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
ปการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งมีสัญญาการคุมครอง ดังนี้  

1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
ใหมีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 1 พฤษภาคม 2566 

2. นักศึกษา บุคลากรและคูสมรส ผูประกอบการในมหาวิทยาลัย ใหมีผลคุมครองตั้งแตวันท่ี 
1 มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2566 

3. นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ใหมีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2565 - 18 
สิงหาคม 2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2.11 รายงานสถานะและการปรับปรุงระบบเครือขาย 
     

สรุปเรื่อง 
ดวยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยไีดติดตามผลการใหบริการระบบเครือขาย และดําเนินการปรับปรุง

เพ่ือยกระดับคุณภาพ การบริการ และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือใหคณะวิชา/สวนงานรับทราบและ
ดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกัน โดยไดรายงานผลการดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี ้

1.  รายงานสถานะระบบเครือขาย รอบเดือน มีนาคม-เมษายน 2565 
2.  รายงานผลการปรับปรุงระบบ firewall 
3.  แผนการจัดทําระบบ cloud Single-Sign-On (cloud SSO) เพื่อรองรับการจัดการ

เรียนการสอน และการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
4.  แนวทางการปรับปรุงระบบ WIFI ในพ้ืนที่ของคณะวิชา/สวนงาน 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ หากคณะวิชา/สวนงานประสงคปรับปรุงระบบ WIFI ในพ้ืนที่ของคณะวิชา/
สวนงาน ขอใหแจงไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือประสานงานกับบริษัทเขาสํารวจพื้นทีก่อนดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.12 โครงการสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใส “ตอตานการทุจริตและ           

No Gift : No Corruption” 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 

5 เมษายน 2565 ไดรับทราบโครงการสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใส “ตอตานการทุจริตและ No Gift 
: No Corruption” และขอความรวมมือคณบดี/หัวหนาสวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากรรับรูนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเรื่องไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ “No Gift Policy ไมรับ - ไมให” 
อันเปนการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน เปาหมายที่ 1 ขอที่ 1.1 ให
หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานประกาศเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกํานัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลัก          
ธรรมาภิบาล โดยมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยจะตองถายทอดนโยบายดังกลาวสูผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นั้น 

บัดนี้ อธิการบดีไดจัดทําวีดิทัศนถายทอดนโยบายเรียบรอยแลว และไดถายทอดนโยบาย
ดังกลาวแกผูบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากรในที่ประชุม ก.บ.ม. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหเผยแพรประชาสัมพันธวีดิทัศนถายทอดนโยบายดังกลาวผานสื่อ
สังคมออนไลนของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา/สวนงานตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  2.13 รายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก        
(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ไดจัดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5     
การสงเสริมความโปรงใส การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอ O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
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รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน และมหาวิทยาลัยไดขอใหหนวยงาน  
รายงานขอมูลดงักลาวตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 แลว นั้น 

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก        
(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) พบวา ไมมีขอรองเรียนหรือผูรองเรียนแตอยางใด  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหกองกฎหมายแจงเปนขอมูลแกกองประกันคุณภาพการศึกษา และ
เผยแพรสูสาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกสตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายชลกรานต อวยจินดา เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1304-139 สังกัดภาควิชาชีววิทยา นั้น    

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายชลกรานต อวยจินดา             
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง              
นายชลกรานต อวยจินดา เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่               
A-1-1304-139  อัตราเงนิเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร โดยมีผลการ
สอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 67 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน) 

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล   กรรมการ 
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศรี เจริญพานิช  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูม ิ    กรรมการ 
6. นางสาวกมลทิพย ปฐมกนก    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายชลกรานต อวยจินดา เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1304-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ          
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัยและ ขออนุมัติจางบุคคล ราย นายอภิรัชต อัครพัฒนวงษ             
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1208-073 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 

A-1-1208-073 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ 
คณะศึกษาศาสตร 

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายอภิรัชต อัครพัฒนวงษ 
วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 
A-1-1208-073 อัตรา เ งิน เดือน เดือนละ 31 ,500 บาท สั ง กัดภาควิ ชาการสอนภาษานานาชาติ                       
คณะศึกษาศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 607 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร 
3. อาจารย ดร.สรณบดินทร ประสารทรัพย กรรมการ 
4. นางลลิตา รุจจนเวท เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 
A-1-1208-073 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ             
คณะศึกษาศาสตร 
 2. อนุมัติใหจาง นายอภิรัชต อัครพัฒนวงษ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1208-073 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาการสอน
ภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มรีะยะเวลาการจาง 1 ป     
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวภัสสร บุญออน เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           

A-1-1200-019 นั้น 
คณะฯ ไดดํ าเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ได รับการคัดเลือกคือ นางสาวภัสสร บุญออน                      

จบการศึกษาระดับปริญญาโท - เอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Physics จาก National Chung Hsing 
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวภัสสร บุญออน  เพ่ือ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดวยวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดํารง
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-019 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดคณะศึกษาศาสตร 
ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Physics จาก National 
Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือนวุฒิปริญญาเอก ตามที่ ก.พ. กําหนด โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 805 คะแนน 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่
รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
4. นางลลิตา รุจจนเวท     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภัสสร บุญออน  เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1200-019 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ดวยวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปพลางกอน 
จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Physics จาก National Chung Hsing 
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิ
ปริญญาเอก ตามท่ี ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป     
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวทอฝน อุตมขจรกุล เพื่อ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-006 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี นั้น      
คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวทอฝน อุตมขจรกุล           

วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะฯ จึงประสงค           
ขออนุมัติจาง นางสาวทอฝน อุตมขจรกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหาร
ทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล              
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร  กรรมการ 
3. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
4. หัวหนางานบริหารทั่วไป คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
5. นางยุพา เพ็ชรแกว     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวทอฝน อุตมขจรกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-006 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางกมลวรรณ ประทีปสกุลทอง เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  

A-2-1210-029 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น 
  คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคดัเลือกคือ นางกมลวรรณ ประทีปสกุลทอง                           
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 5 ป เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ           
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางกมลวรรณ ประทีปสกุลทอง เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1210-029 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร   ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร 
5. ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ ระดับประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
6. นางสาวทิภาพร เรืองทิพย     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางกมลวรรณ ประทีปสกุลทอง เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-029 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแต
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล          
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.6 ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัด             
คณะดุริยางคศาสตร 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะดุริยางคศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-2-1600-006 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร และคณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงอาจารย เรียบรอยแลว นั้น ปรากฏวา               
นายศวินัส บุญศรีพรชัย เปนผูผานการคัดเลือกฯ มีความเหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงดังกลาว โดยนายศิวนัส 
บุญศรีพรชัย ไดสําเร็จการศึกษา วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งปจจุบัน นายศิวนัส บุญศรีพรชัย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,330 บาท สังกัดงานบริหาร
และพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร  

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ คณะดุริยางคศาสตร          
จึงประสงคขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนง นายศิวนัส บุญศรีพร วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคตีวิจัยและ
พัฒนา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงผูชวยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-007 เงินเดือน 24,330 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
คณบดี คณะดุริยางคศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1600-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
26,250 บาท ไปสังกัดคณะดุริยางคศาสตร  โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ STEP 76 คะแนน                
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา             
ที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ STEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน) และใหนับระยะเวลา           
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล        
การปฏิบัติงาน  ดังนี้  

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร  กรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 
    คณะดุริยางคศาสตร 
4. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ   เลขานุการ 
5. นางสาวรุงนภา ดวงทอง    ผูชวยเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนง นายศิวนัส บุญศรีพร พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-007 
เงินเดือน 24,330 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร เปน
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1600-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไปสังกัดคณะดุริยางคศาสตร 
และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ     
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและ          

การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1103-027 และตําแหนงเลขที่ A-1-1103-028 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ นั้น 

ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1103-027 และตําแหนงเลขที่ A-1-1103-028 สังกัดภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จากวุฒิปริญญาเอก เปน วุฒิปริญญาเอกหรือวุฒิปริญญาโทที่กําลังศึกษา
ปริญญาเอก และกําลังทําวิทยานิพนธ สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร หรือภาษาศาสตรประยุกต และ คณะฯ 
ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว แตปรากฏวาไมมีผูไดรับการ
คัดเลือกในตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับ
สมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
 1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร หรือ
ภาษาศาสตรประยุกต  หรือ 
 2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร หรือ
ภาษาศาสตรประยุกต ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและอยูในข้ันสอบปองกันดุษฎีนิพนธ  หรือ 
 3. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร หรือ
ภาษาศาสตรประยุกต 

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       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           
A-1-1103-027 และตําแหนงเลขที่ A-1-1103-028 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายโกเมศ กาญจนพายัพ  

(ชื่อเดิม นายยงเกียรติ กาญจนพายัพ) ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
คณะมัณฑนศิลป 

 
สรุปเรื่อง 

ตาม ที ่คณะม ัณฑนศ ิลป  ดํ า เน ินการค ัด เล ือกบ ุคคลเข าปฏ ิบ ัต ิง าน เป นพน ักงาน
มหาวิทยาลัย โดยนายโกเมศ กาญจนพายัพ เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ประกอบกับนายโกเมศ กาญจนพายัพ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง            
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาทัศนศิลป อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต สังกัดคณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัย
รังสิต ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2562คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการให นายโกเมศ     
กาญจนพายัพ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาทัศนศิลป อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต นั้น 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2558              
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ            
ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเงื่อนไขของผูมี
ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอื่น โดยจะตองใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานกอน และเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานมีลักษณะเทียบเทากับ
ตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจะสามารถใชตําแหนงทางวิชาการนั้นๆ ได  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2565 ไดพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายโกเมศ กาญจนพายัพ แลว โดยมอบหมายใหกรรมการ
ในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของเปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการของ          
ผู ที ่มีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอื่น ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแลว มีความเห็นวา ผลงานทาง
วิชาการของ นายโกเมศ กาญจนพายัพ ไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นสมควร
กําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาทัศนศิลป อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต ใหแก นายโกเมศ 
กาญจนพายัพ สังกัดคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรได 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายโกเมศ กาญจนพายัพ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาทัศนศิลป อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต สังกัดคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 
4 มกราคม 2565 ซึ่งเปนวันที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะดุริยางคศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขที่ E-1-1601-501 ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงนิเดือน 27,510 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี              
คณะดุริยางคศาสตร นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะดุริยางคศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะดรุิยางคศาสตร 
ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง     
ผูชวยสอนปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 27,510 บาท สังกัด             
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร จากตําแหนงเลขที่ E-1-1601-501 เปน
ตําแหนงเลขที่ E-2-1601-003 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
อัตราเงินเดือน 27,510 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร จาก
ตําแหนงเลขที่ E-1-1601-501 เปนตําแหนงเลขที่ E-2-1601-003 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 การสรรหาคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหนงท่ีวางลง 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 60/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 สั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก แทน ศาสตราจารยเกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ท่ีไดรับอนุญาตใหลาออกจากตําแหนงกรรมการ
ประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
เปนตนมา นั้น 
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  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก เรียบรอยแลว ไดแก ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย ดํารงตําแหนง
กรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให       

ดํารงตําแหนง หัวหนางาน 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวย สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ 
(รักษาการแทนหัวหนางานบริหารกลยุทธตรวจสอบ) ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-211 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
35,700 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบด ี
  โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน       
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
           ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร 
เรียบรอยแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกลุมหัวหนางาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไมตํ่ากวาระดับดี คอืระดับดีมาก และระดับดีเดน ทั้งสองรอบการประเมิน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ดังนี ้
 1. รองอธิการบดีฝายบริหาร             ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร        กรรมการ 
 3. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร         กรรมการ 
 4. นางสาวสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย        เลขานุการ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติเปล่ียนระดับตําแหนงและเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขที่ S-1-1701-510 ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 32,900 บาท สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ 
สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นั้น 

เพ่ือใหการปฏิบัติ งานภายในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนไปดวย                  
ความเรียบรอย และสําเร็จลุลวงตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตรและแผนงาน คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนระดับตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1701-510 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1701-003 สังกัด           
งานกิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนระดับตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหนงเลขที่            
S-1-1701-510 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ สํานักงาน
คณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่             
S-2-1701-003 สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา            

คณะอักษรศาสตร                    
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา             

สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ป 
 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา            
สายวิชาการ ตําแหนงศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0803-036 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม           
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และไดรับการตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 1766/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1125/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สั่งตอ
สัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร         
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ที่ 1487/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 ไปแลวนั้น  

เพ่ือใหภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปดวย           
ความเรียบรอย ประกอบกับ นายสมคิด จิระทัศนกุล เปนผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี
สุขภาพแข็งแรง คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติตอสัญญาจาง นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่             
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 โดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 23 วรรคสอง กําหนดใหมหาวิทยาลัยอาจตอการจางพนักงาน
ประจําที่จะเกษียณอายุ ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยใหทําสัญญาจางการเปน
พนักงานประจําคราวละหนึ่งป มีระยะเวลาไมเกินหาป และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอสัญญาจาง นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 โดยใหนับอายุงานตอเนื่องกัน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัต ิ
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน             
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการ
สอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชนที่หนวยงาน
จะไดรับเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือภายใน 60 วัน 
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หาก
เสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงาน             
การเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 
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เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1388/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
ที่ 247/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 และที่ 1406/2560 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 สั่งอนุญาตให                
นางสาวมัณฑนา พันธุดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           
1-2-05-543 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร (ปจจุบันตําแหนงเลขที่ A-1-1208-076 
สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร) ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาศาสตรประยุกต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยใชเวลาราชการบางสวน                  
ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 1 ป 10 เดือน 19 วัน ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่ 396/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 สั่งอนุญาตให นางสาวมัณฑนา 
พันธุดี ซึ่งไดศกึษาครบตามหลักสูตรแลว และอยูระหวางจัดทําวิทยานิพนธ โดยรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานที่
คณะฯ ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และนางสาวมัณฑนา พันธุดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
พระจอมเกลาธนบุรี ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันท่ี 18 
เมษายน 2565 

คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคขออนุมัติ ให เพิ่มวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย                
นางสาวมัณฑนา พันธุดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่                 
A-1-1208-076 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,280 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน 42,280 บาท เกินอัตราแรก
บรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของ
คณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ให เพิ่มวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย               
นางสาวมัณฑนา พันธุดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่              
A-1-1208-076 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,280 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร   
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตร
นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเพ่ิมขึ้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2565 
ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจัดสรรกรอบ

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 
2 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน                  
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27 อัตรา ทั้งนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่ 30 กันยายน 2561) และอนุมัติ จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                      
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย     
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป ซึ่งตอมาท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการประชุมครั้งที่ตางๆ มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ดังนี ้

 
 

ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 

ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 4 
ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 1 
ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 3 1 
ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 - 2 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2 - 
ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 2 
ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - 2 
ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 2 
ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 
ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 1 - 
ครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 5 
ครั้งที่  13/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 3 - 
ครั้งที่  16/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 2 - 

รวม  12 20 
 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร            
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับผิดชอบการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส) 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ
ปงบประมาณ 2564 มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปน 496.90 
จํานวนอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา คิดเปน 1:27.61 และเพ่ือรองรับอาจารยของภาควิชาฯ ท่ีจะเกษียณอายุ 
ในป พ.ศ. 2567 จํานวน 2 ราย ภาควิชาฯ จําเปนตองเตรียมความพรอมเพ่ือรับผิดชอบการจัดการเรียน               
การสอนใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะฯ จึงขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1505-006 และตําแหนงเลขที่ A-1-1505-007 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ            
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 ปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑและวงเงินจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณ

รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองแผนงานไดดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับ เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี ้

1. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1) การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง
กําหนดสัดสวนการจัดทําโครงการตามภารกิจนโยบายที่รอยละ 30 ของงบประมาณรายจายจากเงินรายได โดย
นับรวมงบบุคลากรในภารกิจประจําที่รอยละ 70 สําหรับคณะวิชาที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้ง
งบประมาณแผนดินและเงินรายได ไดแก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งนี้ สําหรับคณะวิชาที่ใชงบประมาณเงินรายไดบริหารจัดการภายในคณะของตนเอง (คณะดุริยางคศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ) เมื่อคิดสัดสวนภารกิจ
นโยบายตอภารกิจประจํา 30 : 70 ใหหักในสวนของงบบุคลากรออก (ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563) 

2) การกําหนดสัดสวนจัดทําโครงการตามภารกิจนโยบายในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 
ใหยกเวนสําหรับสวนงานตอไปนี้ หอศิลป สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงาน
อธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนสวนงานสนับสนุนที่ดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะ 
และจัดทําโครงการตางๆ ตามกรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 เปาหมายระยะ 5 ป 
พ.ศ. 2565-2569 ไดกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและกลยุทธ พรอมสัดสวน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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กรอบแนวทางแผนกลยุทธมหาวทิยาลัย 
รอยละของ

งบประมาณรายรับ 
เปาหมายที ่1  : ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มุงบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
และวิทยาศาสตรพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (Active 
Citizen) 
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 1 : การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสําหรับผูเรียนรูตลอดชีวิต 
ผานสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สรางสรรคและเปนระบบดิจิทัล 
กลยุทธที่ 1 

1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการใหความรูขามศาสตร รวมจัดหลักสูตรในระบบ และหลักสูตรใน
ประกาศนียบัตร (non-degree) กับพันธมิตรท้ังในและตางประเทศ เพ่ือรองรับกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
และนวัตกรรม มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตืน่รู (Active Citizen) 

1.2 พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.3 การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสําหรับผูเรียนรูตลอดชีวิตผานสภาพแวดลอมในการ

เรียนรูที่สรางสรรค และการเพิ่มประสบการณ 
1.4 ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใหบริการ และสภาพแวดลอมการเรียนรูใหมใหมี 

ความสรางสรรค มีความเปนสากล สามารถปฏิบัติงานไดจริง และเนนการเปนผูประกอบการ 

 

เปาหมายท่ี 2 : ดานการวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปนผูนําในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
งานสรางสรรคโดยใชองคความรูและบูรณาการศาสตรที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางคุณคา และมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : งานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสราง
และใชประโยชนองคความรู บูรณาการศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยนื 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 2 : การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมพัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยนื 
กลยุทธที่ 2 

2.1 พัฒนาคลัสเตอรการวิจัยขามศาสตรใหสอดคลองกับแหลงทุนและเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ดานสังคม (S) เนนการสรางคุณคาและผลกระทบ 
(Value & Impact) ใหกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 พัฒนาระบบนิเวศการวจิัย (Research Ecosystem) และเครือขายความรวมมือ เชน ภาคีเครือขาย
ความรวมมือ (Partners) คูความรวมมือ (Collaborators) ผูรวมสรางคุณคา (Co-creators) การแบงปน
ทรัพยากร (Sharing Resources) รวมถึงสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการวิจัยสรางสรรค
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (Support & Motivation) 

2.3 ตอยอดงานวิจัยไปสูทรัพยสินทางปญญา และโอกาสเชิงธุรกิจ (Commercialize) เพื่อเพิ่มแหลง
รายไดอยางยั่งยืน 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 3 : การพัฒนาดานบริการวิชาการผานแพลตฟอรมดิจิทัลและศูนยบริการ
วิชาการครบวงจร 
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กรอบแนวทางแผนกลยุทธมหาวทิยาลัย 
รอยละของ

งบประมาณรายรับ 
กลยุทธที่ 3 

3.1 ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ การบูรณาการโครงการที่สรางคุณคาใหกับสังคมและ
ประเทศ  

3.2 พัฒนาระบบนิเวศการบริการวิชาการ (academic service ecosystem) และสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อการใหบริการ
ลูกคาแบบครบวงจร One-stop customer services 
เปาหมายที่ 3 : ดานการบริหารจัดการองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน “Digitally Transformed 
University” พัฒนาไปสูความเปนเลิศ สามารถปรับตัวยืดหยุนพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงผานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและความรวมมือรวมใจของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองคกร บูรณาการศักยภาพ
ของบุคลากรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ พัฒนาตนเองอยูเสมอและมุงม่ันตอคานิยมองคกรทีส่งเสรมิให
เปนองคกรแหงการสรางสรรค มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหไดรับความไววางใจจาก
สังคม มีความมั่นคงทางการเงนิ และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรที่ 3 : พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถ
ปรับตัวพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนา
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 4 

4.1 เสริมสรางคานิยมองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยางตอเน่ือง ดวยความ
เปนเลิศและนวัตกรรม  

4.2 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางเสริมสมรรถนะหลักขององคกรในปจจุบันและอนาคต  
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ดานบริหารจัดการ  

ดานบริหารการวิจัย ดานบริหารบริการวิชาการ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล) ดวยการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล 
(Digital Transformation) 
เปาหมายท่ี 4 : ดานภาพลักษณศิลปากร เปนสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเดนดานการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตรเปนผูนําในการสรางมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีโดยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอบรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปน
เลิศในเวทีโลก 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5 : การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอ่ืน เพ่ือความผาสุกของ
สังคม 
กลยุทธที่ 5 

5.1 สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
5.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอ่ืนเพ่ือความผาสุกของสังคม 

( สามารถเฉลี่ยรวมกันทุกยุทธศาสตรได ) 
 

ทั้งนี้ กําหนดสัดสวนการสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรคไมนอยกวารอยละ 5 ของ
ประมาณการรายรับ (สําหรับคณะวิชาที่ตั้งงบประมาณการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564โดยใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
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การสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ตองดําเนินการคืนเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รอยละ 6.50 6.00 และ 7.00 ตามลําดับ และการจัดสรรเปนทุนการศึกษารอยละ 3.00  
ของประมาณการรายรับ เพ่ือการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

4) การติดตามประเมินผลโครงการภารกิจนโยบาย เพ่ือใหนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดบรรลุตามเปาหมาย ดังนี ้

4.1) การบรรลุผลตามตัวชี้วัด (KPI) ในสวนภารกิจนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการซึ่งได
ทําความตกลงกับหัวหนาสวนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.2) รอยละการใชจายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบาย  
3. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566           

1) งบประมาณรายจายจากเงินรายได หมายรวมถึงเงินรายไดโครงการปกติและเงินรายได
โครงการพิเศษ ซึ่งเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุด 
ในวันท่ี 30 กันยายน 2566 

2) การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา/หนวยงานตางๆ ให
จัดทํางบประมาณใหสอดคลองตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 โดยแยกประเภทรายจายตามผลผลิตและแผนงานในรูปของงาน/โครงการตางๆ ตามแบบฟอรม 
ที่กําหนด ทั้งนี้ จะตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมทั้งระบุรายละเอียดคําขอใหชัดเจนตามประเภทของ 
งบรายจายเพ่ือเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด  

3) การจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่
กําหนดสัดสวนของภารกิจนโยบาย รอยละ 30 ใหยกเวนสําหรับสวนงานตอไปนี้ สํานักหอสมุดกลาง               
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเปนสวนงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตรและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4) สวนงานที่มีหนาที่จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ไดแก 
4.1) สวนงานที่มีรายไดและรับผิดชอบการเบิกจายเองท้ังหมด ไดแก คณะวิชา วิทยาลัย

นานาชาติ  บัณฑิตวิทยาลัยที่ เปดสอนหลักสูตรซึ่ งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ทั้ งหลักสูตรโครงการปกติ 
หลักสูตรโครงการพิเศษ และโรงเรียนสาธิต  

4.2) สวนงานที่รับผิดชอบการเบิกจายเอง และมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายได
เพ่ิมเติมใหแตละปตามความจําเปน ไดแก สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป 

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

4.4) ศูนยหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจหรือยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงินรายไดใหตามความเหมาะสมในระยะแรกของการจัดตั้งศูนยหรือหนวยงาน 
ไดแก 

 - ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 - สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
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 - ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - ศูนยนวัตกรรมการศกึษาแหงมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 - สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5) การประมาณการรายรับ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป ใหใชตัวเลข
ประมาณการรายรับเฉลี่ยระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สําหรับคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให จัดเก็บจากนักศึกษา
โดยประมาณการจากจํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2565 ภาคปลายและปการศึกษา 2566 เฉพาะภาคตนของ          
ปการศึกษาปกต ิ

6) การพิจารณาจัดสรรเงินรายไดประจําปสําหรับแตละสวนงานใหใชเกณฑดังตอไปนี ้
6.1) คณะวิชาทุกคณะและวิทยาลัยนานาชาติ ใหไดรับจากคาลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการปกติรายวิชาที่มิใชวิชาศึกษาทั่วไปและคณะนั้นเปนผูรับผิดชอบการสอน 
โดยใหไดรับเต็มจํานวนที่ไดรับจริงซึ่งไดรับมาในแตละรายวิชา คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตไมเกินจํานวนที่แตละคณะไดรับจริง และคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตไมเกินจํานวนที่แตละคณะไดรับจริง 

สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่มีรหัส 08X และ SU กลุมวิชาเลือก ใหจัดสรร
คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต แกคณะและ
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการสอนในแตละรายวิชา โดยใหไดรับเต็มจํานวนที่ไดรับมาในแตละรายวิชา  

รวมทั้งใหไดรับรอยละ 96 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ใหไดรับรอยละ 94 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิต โครงการพิเศษ และรอยละ 90 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑติศึกษา โครงการพิเศษ 

สําหรับคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ใหไดรับรอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตโครงการพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาและชั้นปที่จัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี )                 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรใหไดรับรอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร 

6.2) บัณฑิตวิทยาลัย ใหไดรับเต็มจํานวนของคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ
โครงการปกติที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบการสอน และรอยละ 4 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ รวมถึงคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนที่
บัณฑิตวิทยาลัยไดทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย 

6.3) โรงเรียนสาธิต ใหไดรับเต็มจํานวนของรายรับโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 
6.4) สวนงานตามขอ 4.2) ใหไดรับเต็มจํานวนของรายไดหนวยงานนั้นๆ รวมกับ

งบประมาณสวนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรใหเพ่ิมเติมตามความจําเปน 
6.5) สวนงานตามขอ 4.3) เงินรายรับที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งเงิน

ผลประโยชนจากการลงทุน/เงินฝากกับสถาบันการเงนิซึ่งอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบพิจารณาจัดสรร 
7) สวนงานในขอ 4.1) รับผิดชอบคาใชจายของคณะวิชา/สวนงาน รวมท้ังคาใชจาย

ดังตอไปนี ้
7.1) สมทบจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับชวงเวลาที่ไมมีเงินงบประมาณ

แผนดินรองรับหรือเงินเพ่ิมอื่นๆ ที่มีการปรับตามกฎหมายกําหนด 
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7.2) สมทบจายคาจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณแผนดิน 
7.3) คาเดินทางไปตางประเทศและคาใชจายในตางประเทศกรณผีูไดรับทุนของคณะวิชา 
7.4) สมทบจายคาสาธารณูปโภคเขากองทุนคากระแสไฟฟา โดยประมาณการ 

คาสาธารณูปโภค (คากระแสไฟฟา) ที่จะตองสมทบจายจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไมนอยกวาที่หนวยงานไดใชงบประมาณเงินรายไดในปที่ผานมารวมกับคากระแสไฟฟาที่หนวยงาน             
คางจายพรอมทั้งประมาณการสมทบจายคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารใหมดวย 

7.5) ใหประมาณการตั้งงบประมาณเปนคาใชจายสําหรับคาน้ําประปาของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 

7.6) คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงานอ่ืนๆ และงบลงทุนที่ไมไดรับจัดสรร หรือไดรับ
จัดสรรจากงบประมาณแผนดินไมเพียงพอ เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คาซอมแซม คาเบี้ยประชุม 
คาใชสอยอ่ืนๆ คาจางเขียนแบบ/ออกแบบ คาควบคุมงานกอสราง เงินสมทบคากอสรางเพ่ิมเติมจากที่ไดรับ
จัดสรรหรือไดรับจัดสรรไม เ พียงพอตามผลการประกวดราคาที่สูงกวาเงินงบประมาณแผนดินที่ได 
รับจัดสรร เงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

7.7) ทุนการศึกษา การอบรม การสัมมนาของคณะวิชาหรือสวนงาน (ควรสอดคลอง
กับนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

7.8) ใหประมาณการตั้งงบประมาณสมทบเปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุงอาคาร 
ใหเปนอาคารอนุรักษพลังงานอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
สําหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

7.9) ใหจัดตั้งงบประมาณสําหรับจัดทําโครงการตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2566 ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 30 รวมงบประมาณที่ตั้งสมทบกองทุน
วิจัย/สรางสรรค รอยละ 5 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิชาที่ตั้งงบประมาณการชวยเหลือเยียวยา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ตองดําเนินการคืนเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค รอยละ 6.50 6.00 และ 
7.00 ตามลําดับ สําหรับคณะอ่ืนๆ นอกจากที่กลาวมานี้ ตั้งเงินสมทบเขาเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค รอยละ 5.00  

8) คณะวิชา/สวนงานที่มีเงินสะสมและประสงคจะนํามาใชจาย ใหจัดทําเปนโครงการ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป โดยจํานวนเงินที่นํามาตั้งงบประมาณจะเปนวงเงินที่ไม
เกินเงินสะสมคงเหลือที่ไดแจงใหคณะวิชา/สวนงานทราบ ทั้งนี้ โครงการที่เสนอตองสอดคลองตามนโยบาย 
การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกําหนดสัดสวนของ 
ภารกิจนโยบายไมนอยกวารอยละ 30 

9) คณะวิชา/สวนงานสามารถใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกินรายรับที่
เขามาในแตละปงบประมาณ และตองไมเกินยอดรวมของวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

10) ศูนยหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจหรือยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี       
ตองประมาณการรายไดที่จะนําสงใหมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนย
หรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี  
พ.ศ. 2562  
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11) คณะวิชา/สวนงานที่มีภาระหนี้คางชําระคาสาธารณูปโภค ภาระหนี้สินอ่ืนๆ และโครงการ
อนุรักษพลังงานกับมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการจัดทําแผนการชําระหนี้คืนใหกับมหาวิทยาลัย ในการจัดทํา                  
คําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป 

12) คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานที่มีภาระหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย ที่กูยืมเงินจากเงิน
คงคลังของมหาวิทยาลัย ใหตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้คืนเงินคงคลังตามแผนที่กําหนด 

13) สวนงานใดที่อาจมีขอขัดของในการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ใหหารือกับอธิการบดีเปนรายๆ ไป 

14) ใหคณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 พรอมรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งนี้ หากมีคณะวิชา/หนวยงานใด ไมสามารถนําสงคําขอและรายละเอียดไดทัน มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณายกเวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา/หนวยงานนั้น ตอสภา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4. วงเงินจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของคณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 1,718,137,200 บาท และหนวยงานสวนกลาง จํานวน 
482,195,500 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑ และวงเงินจัดสรร
สําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่กองแผนงานเสนอ 
แลวใหนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการการเงิน งบประมาณและพัฒนาการหารายไดของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาดาน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) มห า วิท ย า ลั ย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2564 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความ
โปร งใสในการดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย กลยุทธ และมาตรการ/แนวทางการ
ดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 30 ตัวชี้วัด ซึ่งมีการถายทอดแผนสูคณะวิชา/
สวนงาน เพื่อใหคณะวิชา/สวนงาน ไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมการรับรูของ



 33

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประเด็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
จะประเมิน และกํากับติดตามผลการดําเนินงานกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 
2565) และรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี ้

1. ถายทอดตัวชี้วัดเก่ียวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกร SU-ITA และแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร สูคณะวิชา/สวนงาน  

2. มอบหมายคณะวิชา/สวนงานจัดทําขอมูลและมีการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ระดับ
คณะวิชา/สวนงาน ผานชองทาง ITA ของคณะวิชา/สวนงาน ซึ่งสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาระบบการ
นําเขาขอมูลเพื่อเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของแตละคณะวิชา/สวนงาน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งภายในและภายนอก เขามาศึกษาขอมูลเพ่ือใชประกอบการประเมิน ITA  

3. คณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายใน/ภายนอก เพื่อตอบแบบวัดการ
รับการรู ซึ่งสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดจัดทําชองทางการติดตามจํานวนผูเขาตอบแบบสํารวจการรับรูของ                 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และจะเริ่มเปดระบบใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในเขาตอบไดระหวางวันท่ี 20 เมษายน - 31 
พฤษภาคม 2565  

4. ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาดาน
คุณธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565) โดยมีคณะวิชา/สวนงานที่ไดรับการถายทอด จํานวน 15 คณะวิชา และ 3 สวนงาน (ยกเวน
สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย) สรุปผล
ดําเนินการ ดังนี ้

- มีหนวยงานรายงานผลการดําเนินการรอบ 6 เดือน จํานวน 13 คณะวิชา/สวนงาน จาก
จํานวนทั้งหมด 18 คณะวิชา/สวนงาน คิดเปนรอยละ 72.22 

- มีตัวชี้วัดที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายแลว จํานวน 28 ตัวชี้วัด จากจํานวนทั้งหมด 30 
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.33 

อยางไรก็ตาม แมผลการดําเนินงานในภาพรวมสวนใหญสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เปาหมายแลว แตเพ่ือใหมหาวิทยาลัย คณะวิชา/สวนงานสามารถสงเสริมใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใส            
ทั่วทั้งองคกร คณะวิชา/สวนงานควรใหความสําคัญตอการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะของคณะวิชา/สวนงานอยางครบถวน เพ่ือแสดงถึงการดําเนินงานที่โปรงใส และเผยแพรผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญของคณะวิชา/สวนงานใหบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซต
หลักของคณะวิชา/สวนงาน เปนการรักษาคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
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ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงานอธิการบดีจัดทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับชองทางสําหรับการ
ตอบแบบวัดการรับรูของบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติและไดรับการเสนอชื่อจากคณะวิชา/สวนงาน ในรูปแบบ 
Infographic และขอใหคณะวิชา/สวนงานนําสื่อประชาสัมพันธดังกลาวไปเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร
ภายในเขาตอบแบบวัดการรับรูเปนระยะๆ ดวย 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.3 การแกไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 และรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือน
มีนาคม 2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 
18 มกราคม 2565 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 แลวใหกองกฎหมายแจงเวียนคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตามแผนดังกลาวตอไป นั้น 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังคงมีการระบาดอยางตอเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกมาตรการเพ่ือปองกันและเฝาระวังอยางตอเนื่อง สงผล
ใหการจัดการเรียนการสอนสวนใหญจัดแบบ Online นักศึกษาไมสามารถเขาเรียนภายในมหาวิทยาลัยได 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เปนไปดวยความเรียบรอย กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี ้

1. การแกไขแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ในยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 และตัวชี้วัดที่ 3.2  
 จาก “รอยละของจํานวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม/รายวิชา” 
 เปน “รอยละของจํานวนคณะวิชา/หนวยงาน ที่จัดโครงการ/กิจกรรม/รายวิชา” 

2. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบตามที่กองกฎหมายเสนอ ดังนี้ 
1. การแกไขแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ในยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 และตัวชี้วัดที่ 3.2  
 จาก “รอยละของจํานวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม/รายวิชา” 
 เปน “รอยละของจํานวนคณะวิชา/หนวยงาน ที่จัดโครงการ/กิจกรรม/รายวิชา” 

2. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย 

เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม
โอลิมปกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการ
จายคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมโอลิมปกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และเพื่อใหการบริหารและการดําเนินงานโครงการอบรมโอลิมปก
วิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในขอ 13 วรรคสาม ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560  

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม
โอลิมปกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมโอลิมปก
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 2) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยลดคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้น
การศึกษา ในอัตรารอยละสิบของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาตองชําระในภาคการศึกษาตน            
ปการศึกษา 2564 แลว ตอมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ได
พิจารณามาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 แลว จึงมีมติใหความเห็นชอบตามหลักการและแนวทางการใหความชวยเหลือตามมาตรการ
การลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 โดย
มอบหมายใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรออกประกาศหลักเกณฑใหความชวยเหลือตามมาตรการการลด
ภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
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วิจัยและนวัตกรรม ตามหลักการและแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรใหความเห็นชอบตอไป และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแก
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ฉบับ           
ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลดอัตราคาธรรมเนียมการศกึษาแกนักศกึษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 โดยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง        
ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศกึษาตน ปการศกึษา 2564 ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แลว นั้น 

เนื่องจากมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มิไดลงทะเบียนรับสิทธิสวนลดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาที่ไมประสงคขอรับสิทธิสวนลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (20%) ทําใหนักศึกษาดังกลาวไมไดรับสวนลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นการศึกษาที่มิไดลงทะเบียนรับสิทธิสวนลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
และนักศึกษาที่ไมประสงคขอรับสิทธิสวนลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(20%) ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ไดรับสิทธิสวนลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งจะตองไดรับตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตรารอยละสิบของอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาตองชําระในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 (10) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง        
ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
   
  



 37

ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 แนวทางการลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 
22 มีนาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหความชวยเหลือเพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายดานการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา ไดแก คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนเรียน 
คาธรรมเนียมพิเศษ คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร และ
คาบริการสุขภาพ แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นการศึกษา ในอัตรารอยละสิบของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาตอง
ชําระในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศกึษา 2564 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการลดคาธรรมเนียมการศึกษา                  
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2565 จะเริ่มเปดภาคการศึกษา
ในวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2565 และนักศึกษาสามารถเริ่มลงทะเบียนวิชาเรียนไดตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 
2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 คณะวิชาได
กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศลิปากร (Onsite) เปนสวนใหญ ซึ่งอาจมี
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) เปนบางครั้ง ที่ประชุมจึงมีมติใหนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราปกติ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2565 เปนตนไป 
 ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับโอกาสที่จะไดรับจากการจัดการ
เรียนการสอนภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (Onsite) เชน ประสิทธิภาพของการเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน        
ความสะดวกในการทํางานกลุมของนักศึกษา ความเครียดลดลง การจัดกิจกรรม/โครงการใหกับนักศึกษา อนึ่ง 
คณะวิชาอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคลตามความเหมาะสม 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ (เพิ่มเติม)  

(วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   โครงการอบรม “หลั กสูตร  PDPA for Executives สํ าหรับผูบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 
มิถุนายน 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทําฐานขอมูลเพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบที่มีการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคล และบันทึกขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับระบบไวตามที่กฎหมายกําหนด โดยในสวนของ “ผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล” ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนาสวนงาน ทําหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมการ
ปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลในระบบที่เก่ียวของ นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงกําหนดจัดโครงการอบรม “หลักสูตร PDPA for Executives 
สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี/หัวหนา
สวนงาน และเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมโครงการอบรมดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.2   การจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเปดสอนรายวิชาตางๆ 
ในระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับความสนใจ
เปนอยางมาก ดังนี ้

1. รายวิชา 360 103 วาดเสน 1 คณะมัณฑนศิลป และรายวิชา 802 101 วาดเสนเพื่องาน
ออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศกึษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2564 

2. รายวิชา 458 111 การวาดเสนพื้นฐาน คณะศึกษาศาสตร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 
ทั้งนี้ มีรายวิชาตางๆ ที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 29  

รายวิชา แบงเปน ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 26 รายวิชา และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 รายวิชา หากคณะวิชาประสงคขอเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถจัดการเรียน
การสอนไดเฉพาะการแยกสอนนักศึกษาในระบบเทานั้น (ไมสามารถจัดการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาใน
ระบบได) ขอใหแจงไปยังกองบริหารงานวิชาการ 

อนึ่ง ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาระบบ LMS คลังหนวยกิต เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 จึงขอ
เชิญชวนคณาจารยที่สนใจรวมใชงานระบบดังกลาว โดยไมมีคาใชจาย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  5.3   การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองแหงเสบียงอาหาร 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี เพชรบุรี แจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ไดเขารวมประชุมหารือกับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหนาสวนราชการ 
ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผูประกอบการ เก่ียวกับการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองแหง
เสบียงอาหาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจังหวัดเพชรบุรีจะเรงขับเคลื่อน
การพัฒนาความเจริญทุกดาน โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีใหเปนเมืองแหงเสบียงอาหาร ภายใต
เครือขายเมืองสรางสรรคดานอาหารของยูเนสโก ตั้งเปาสรางโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตใหชาวเพชรบุรีและ
นักทองเที่ยวผูมาเยือน เมืองนากิน นาอยู นาเที่ยว ใหความสําคัญในการพัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร โดย
ใชองคความรูและงานวิจัยตางๆ จากสถาบันการศึกษาที่มีอยูในจังหวัดเพชรบุรีใหเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน 
พรอมสรางคณะทํางานครอบคลุมทุกดาน ผนึกความเขมแข็งของแตละชุมชนที่เปนแหลงอาหารตนตํารับแตละ
ชนิด และนวัตกรรมดานอาหารที่หลากหลายแปลกใหม ใหสมเปนเมืองสรางสรรคดานอาหาร อรอย ปลอดภัย  

ทั้งนี้ ไดจัดตั้งคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองแหง
เสบียงอาหาร จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย ดานพืชและเกลือทะเล ดานประมง ดานปศุสัตว ดานการตลาด
และจําหนาย และดานสงเสริมการทองเที่ยว โดยใชองคความรูจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสวน
หนึ่งในการขับเคลื่อน โดยไดรวมกันกําหนดแผนงานโครงการในแตละดานครอบคลุมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา 
ปลายน้ํา และขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ยังไดรับมอบหมายใหดําเนิน
โครงการเก่ียวกับอาหารฟวชั่น (Fusion Food) จากวัตถุดิบของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ิมเติมดวย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.4   การดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 2-3 
 
สรุปเรื่อง 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 
2 โควตา (Quota) และรอบ 3 (Admission 1 และ Admission 2) ดังนี ้

1. ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดแจงขอมูลรายละเอียดผลคะแนนการสอบ 
GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจําป 2565 มายังมหาวิทยาลัย ซึ่งผลคะแนนการสอบดังกลาวนอยกวาเกณฑ 
ขั้นต่ําที่คณะวิชากําหนด  

2. ทปอ. ไดออกประกาศเรื่อง การอนุโลมกรณีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคําตอบใน
การสอบ TCAS65 โดยระบุวา จากสถิติการสอบเขามหาวิทยาลัยป 2565 ในรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ
ที่ไดจัดสอบไปในชวงวันที่ 12-20 มีนาคม 2565 พบวา มีกระดาษคําตอบจํานวน 1,285 แผน จากทั้งสิ้น 
1,341,645 แผน คิดเปนรอยละ 0.096 ที่ไมสามารถตรวจใหคะแนนได เนื่องจากการไมฝนชุดแบบทดสอบบน
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กระดาษคําตอบ ทปอ. มีความเห็นใจและเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูเขาสอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบไมวา
จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม และเนื่องจากปนี้เปนปแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคาํตอบจึงอาจมีผูท่ี
ไมระมัดระวังในการฝนเลขชุดแบบทดสอบ คณะกรรมการดําเนินงาน TCAS จึงมีมติใหอนุโลมนํา
กระดาษคําตอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบทั้งหมดมาดําเนินการตรวจใหคะแนนตามเลขชุดแบบทดสอบที่ไดระบุไว
บนใบเซ็นชื่อผูเขาสอบโดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการรับสมัครคดัเลือก เพ่ือลดผลกระทบ
จากเหตุการณดงักลาว จํานวน 2 แนวทาง ดังนี้ 

1) รอ ทปอ. ประมวลผลคะแนนสอบของผูสมัครที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคําตอบ
ใหม แลวเลื่อนกําหนดวันสอบสัมภาษณและวันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

2) ดําเนินการสอบสัมภาษณตามกําหนดการเดิม แลวรอ ทปอ. ประมวลผลคะแนนสอบของ
ผูสมัครท่ีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคําตอบใหม แลวเรียกสอบสัมภาษณเพิ่มเติม และประกาศรายชื่อผู
ผานการคัดเลือก  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลคะแนนการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจําป 2565 หาก             
คณะวิชาประสงคปรับแกไขเกณฑข้ันต่ําของสาขาวิชาที่เปดรับ (ใหม) ขอใหแจงไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 
27 เมษายน 2565 และใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกตามขอ 2) ดําเนินการสอบ
สัมภาษณตามกําหนดการเดิม แลวรอ ทปอ. ประมวลผลคะแนนสอบของผูสมัครที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบบน
กระดาษคําตอบใหม แลวเรียกสอบสัมภาษณเพ่ิมเติม และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
 ทั้งนี้ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาการขยายชวงระยะเวลาของการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ตามความเหมาะสม เพ่ือเพิ่มโอกาสการรับ
นักศึกษาใหกับคณะวิชา 
 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 

 
(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 
 

 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


