
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 15/2563 

วันอังคารท่ี 18 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์  สาํนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
12. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
13. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสรฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
12. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
14. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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15. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
16. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
18. อ.บุญเพชร พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
19. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
2. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ที่ปรึกษา (หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีด้านการเงิน  

  การคลัง การตรวจสอบภายใน) 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
7. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  

10. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธ์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
3. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ 
4. อ.ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
6. ผศ.พีระพัฒน์ สําราญ ผู้อํานวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ติดราชการ 
2. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
3. ผศ.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.10 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี นางอัจฉรา ทองส่งโสม ผู้อํานวยการ
กองกลาง และนางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้อง
ประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 14/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 14/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน           
ผ้าพระกฐิน ประจําปี พ.ศ. 2563 เพ่ือนําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดบรมวงศ์
อิศรวราราม ตําบลสวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 
2563 น้ัน 

ในการน้ี กองกลางขอแจ้งรายละเอียดสําหรับคณะวิชา/ส่วนงานที่ประสงค์ใ ช้ เ งิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือร่วมทําบุญงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้แจ้งโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิชา/
ส่วนงานไปยังงบประมาณเงินรายได้ของกองกลาง แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เงินทุน 2210000  
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ศูนย์เงินทุน 2110100 ขอบเขตหน้าที่ 63551067000000 ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 ทั้งน้ี ได้แนบรายงาน
เงินบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานของคณะวิชา/ส่วนงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตาม

เกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ให้
ความเห็นชอบการกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและส่วนงาน รวมถึงสถาบัน            
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ทั่วทั้งองค์กร ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป น้ัน  

ในการน้ี กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 
2562 ดังน้ี 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับให้
คณะ/ส่วนงาน มีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  

2. เป็นการประเมินแบบกัลยาณมิตร และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ประเมินและคณะ/ส่วนงาน 

3. เพ่ือกระตุ้นองค์กรให้เห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx โดย
คณะกรรมการประเมินจะให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าแก่คณะ/ส่วนงาน 

4. หากมีคณะ/ส่วนงานใดที่คณะกรรมการประเมินพิจารณาว่าได้คะแนนประเมินตํ่ากว่า 100 
คะแนน เน่ืองจากอาจยังไม่สะท้อนความเป็นระบบในการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินอาจปรับรูปแบบ
การประเมินเป็นลักษณะการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพ่ือการนําไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร  
โดย feedback report ประกอบด้วย Executive Summary หรือ Key Theme เพ่ือให้คณะ/ส่วนงานนําไป
พัฒนาปรับปรุงการทํางาน กระบวนการ หรือกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นระบบมากย่ิงขึ้น  

5. หารือคณะกรรมการเพ่ือให้ได้ประเด็น/แนวทางปรับปรุงที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
คณะ/ส่วนงาน ดังน้ัน ผู้บริหารสูงสุดและกลุ่มผู้บริหารคณะ/ส่วนงาน ต้องเข้าร่วมในการ Site Visit โดยพร้อม
เพรียง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารสูงสุดและกลุ่มผู้บริหารคณะ/ส่วนงาน และผู้เก่ียวข้อง
เข้าร่วมในการ Site Visit โดยพร้อมเพรียง 
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 ได้กําหนดให้วันศุกร์ที่ 10 
เมษายน 2562 เป็นวันสุดท้ายที่คณะวิชาส่งรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ไปยัง
กองบริหารงานวิชาการ และข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและการป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดําเนินการเรียนการสอน และการสอบ
ปลายภาค ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้กําหนด
รูปแบบของการสอนและการสอบ น้ัน 

ในการน้ี กองบริหารงานวิชาการได้รายงานผลการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาที่       
คณะวิชารับผิดชอบของระดับปริญญาบัณฑิต โดยคณะวิชาได้ออกประกาศเลื่อนการสอบและขอขยายวันส่ง          
ผลการศึกษา สํารวจ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 

 
 
 

คณะวิชา 

2/2562 3/2562 
จํานวนรายวิชา จํานวนรายวิชา 

เกรดค่าว่าง เกรดติด X เกรดติด I เกรดค่าว่าง เกรดติด X เกรดติด I 
วิชา คน วิชา คน วิชา คน วิชา คน วิชา คน วิชา คน 

ศึกษาท่ัวไป 1 1           
คณะโบราณคดี 3 96   2 48       
คณะมัณฑนศิลป์ 2 87 5 91 5 5 2 2 1 3   
คณะเภสัชศาสตร์         1 5   
คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 1           

 
อน่ึง ตามข้อ 40 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   

พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้การวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้หลายวิธีในระหว่างภาคการศึกษา แต่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน รายวิชาใดท่ีไม่มีการสอบ          
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้คณบดีเป็นผู้ประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
ทั้งน้ี ให้คณะวิชารายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยภายใน 14 วันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หรือตามที่ปฏิทิน
การศึกษากําหนด หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรายงานผลการศึกษาจะบันทึกสัญลักษณ์ X 
ในรายวิชาดังกล่าว และให้คณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาดําเนินการให้ได้ผลการศึกษารายวิชาน้ันและส่งให้
มหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด ทั้งน้ี ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถรายงานผล
การศึกษาได้ทันภายในกําหนดเวลาต่อคณะกรรมการประจําคณะและรายงานต่อสภาวิชาการด้วย ในกรณีที่         
คณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานผลการศึกษาในรายวิชาใดมายังมหาวิทยาลัยแล้ว และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความประสงค์จะขอแก้ไขผลการศึกษารายวิชาน้ัน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา          
คําช้ีแจงพร้อมแนบสมุดคําตอบหรือหลักฐานการให้คะแนนทั้งก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข นําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และรายงาน
ให้สภาวิชาการทราบต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณบดีคณะวิชากําชับ ติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
ส่งผลการศึกษาไปยังกองบริหารงานวิชาการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หากคณะวิชาใดไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันภายในกําหนดขอให้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นด้วย  
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวพรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา เพือ่บรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            

A-1-1304-139 สังกัดภาควิชาชีววิทยา น้ัน 
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา              

วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง              
นางสาวพรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
A-1-1304-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผล        
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet Based) 97 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 
25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet Based)  
ไม่ตํ่ากว่า 61 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว   กรรมการ 
6. นางศิริพร เทวฤทธ์ิเรืองศรี    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1304-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ           
31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นายศุภชัย อารีรุ่งเรือง เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            

A-1-1000-083 น้ัน 
คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายศุภชัย อารีรุ่งเรือง              

วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายศุภชัย อารีรุ่งเรือง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1000-083 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ข้อ 4 (4) ผู้เคยเป็นข้าราชการ        
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งวิชาการหรือพนักงานประเภทวิชาการท้ังของมหาวิทยาลัยและ
ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี   กรรมการ 
4. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายศุภชัย อารีรุ่งเรือง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1000-083 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การ
จ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง และขออนุมัติจ้าง 
นางสาวแพรวนภา พันธุ์สวาสด์ิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1601-507 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี น้ัน   

คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ จาก ตําแหน่งเลขที่             
S-1-1601-507 เป็น ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-008 โดยมีเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท  

2. คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวแพรวนภา              
พันธ์ุสวาสด์ิ วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ           
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวแพรวนภา พันธ์ุสวาสด์ิ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัด         
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
4. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ    กรรมการ 
5. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ จาก ตําแหน่งเลขที่             
S-1-1601-507 เป็น ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-008 โดยมีเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท  

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวแพรวนภา พันธ์ุสวาสด์ิ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1601-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท 
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะโบราณคดีขออนุมัติจ้าง นายเผด็จ สวิพันธุ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะโบราณคดีมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0901-003 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี น้ัน   

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ไ ด้รับการคัดเลือกคือ นายเผด็จ สวิพันธ์ุ               
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง          
นายเผด็จ สวิพันธ์ุ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ S-2-0901-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะโบราณคดี      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี    กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
 คณะโบราณคดี 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี   กรรมการ 
5. เลขานุการคณะโบราณคดี     กรรมการ 
6. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายเผด็จ สวิพันธ์ุ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0901-003 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 กองประกันคุณภาพการศึกษาขออนุมัติจ้าง นางสาวปทุมพร โง้วเจริญ เพื่อ

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษามีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0309-036 น้ัน 

กองประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ               
นางสาวปทุมพร โง้วเจริญ วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยขออนุมัติเรียก 
ลําดับที่ 3 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เน่ืองจากลําดับที่ 1 ได้รับการ
บรรจุแล้ว และลําดับที่ 2 สละสิทธ์ิ) กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวปทุมพร           
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โง้วเจริญ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่            
S-2-0309-036 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชนา คล่องไชยชน    กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตตรี  ศิลประเสริฐ    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวปทุมพร โง้วเจริญ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0309-036 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน              
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นายสุธิชัย บุญยอ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงิน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-013 สังกัดงานการเงิน น้ัน 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ               
นายสุธิชัย บุญยอ วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 5 
จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เน่ืองจากลําดับที่ 1 2 3 ได้รับการบรรจุแล้ว และ
ลําดับที่ 4 ขอสละสิทธ์ิ) กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายสุธิชัย บุญยอ เพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-013 อัตราเงินเดือน           
19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง     ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
3. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง    กรรมการ 
4. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง   กรรมการ 
5. หัวหน้างานการเงิน กองคลัง    กรรมการ 
6. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง    กรรมการ 
7. นางสาวกัลย์สุดา เรืองจินดา    เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายสุธิชัย บุญยอ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
ดํารงตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-013 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงาน
การเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงาน
เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั ้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562  ข้อ 18 กําหนดให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) นําเสนอประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น น้ัน 

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณา            
ผลการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ แล้ว มีมติเห็นชอบผลการประเมินในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
 1. นางสาวขนิษฐา อินทร์ปัญญา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงาน
บริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
 2. นายอุเทน ลิ้มเจริญพิพัฒ ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ สังกัดงานช่างและซ่อมบํารุง กองงาน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
 3. นายธราธร  อินทรกําแหง ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ สังกัดงานบริการกลาง กองงาน        
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
 4. นางสาววรรณนภา เอ่ียมมาธุสร ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัด         
งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 ทั้งน้ี สําหรับผู้ที่เสนอคู่มือปฏิบัติงานมีมติให้ผู้ขอปรับแก้คู่มือปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนํา
ผลงานเผยแพร่ไปยังส่วนงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์รวมกันไม่น้อยกว่า  
5 แห่ง และให้ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
พิจารณาต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา         
สายสนับสนุน ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ่ายคา่ประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน

แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายชินัณ บุญเรืองรัตน์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นายชินัณ บุญเรืองรัตน์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1204-102 สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
เงินเดือน 31,500 บาท ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 น้ัน  

คณะศึกษาศาสตร์เห็นว่า นายชินัณ บุญเรืองรัตน์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน โดยเคย
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562         
ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นเวลา 4 เดือน 17 วัน (140 วัน) โดยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์
ตรงที่มีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าใน          
ฐานเงินเดือน เดือนละ 310 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
เห็นชอบแล้ว 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบในการ กําหนดเ งินค่ าประสบการณ์  ส่ วนจํ านวนเ งินที่ ใ ช้ ในการจ่ าย เ ป็น เ งิน                 
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ 
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่าน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                 
ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย         
นายชินัณ บุญเรืองรัตน์ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 310 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2563 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ อว 8601/4756 ลงวันที่ 5 กันยายน 

2562 ขอให้สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาคุณวุฒิของ 
นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ์ วุฒิ Doctor of Literature (International Chinese Education) ณ East 
China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนใน
อันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและ
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ           
ที่ อว 0224.2/7608 ลงวันที่  22 กรกฎาคม 2563 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า
คุณวุฒิของ นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ์ วุฒิ Doctor of Literature (International Chinese Education) 
ณ East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับ
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวงศึกษาธิการ) 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1561/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 
2562 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ์ วุฒิ Doctor of Literature (International Chinese 
Education) ณ East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-402 (ปัจจุบันตําแหน่งเลขที่ A-1-1208-075) อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,500 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ Doctor of 
Literature (International Chinese Education)  ณ East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ให้) สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ  คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 

คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวรวีรําไพ             
พิพัฒนลักษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1208-075 สังกัดภาควิชาการสอน
ภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Doctor of Literature (International Chinese 
Education) ณ East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 19 มิถุนายน 
2561 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์  
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ทั้งน้ี นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ์ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน ต้ังแต่วันที่         
1 มกราคม 2563 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 48/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวรวีรําไพ  
พิพัฒนลักษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1208-075 สังกัดภาควิชาการสอน
ภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็น              
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ทั้งน้ี นางสาวรวีรําไพ  พิพัฒนลักษณ์ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงานต้ังแต่วันที่           
1 มกราคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1686/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สั่งอนุญาตให้            
นางสาวพรชนก คล้ายนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2001-508 อัตราเงินเดือน 31,870 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ลาออกจากงาน ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 น้ัน 
  เพ่ือให้การบริหารงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติจึง
ประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 31,870 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี             
วิทยาลัยนานาชาติ จากตําแหน่งเลขที่ S-1-2001-508 เป็นตําแหน่งเลขที่ S-2-2001-006 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่              
1 กันยายน 2563  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 31,870 บาท สังกัดงานบริการ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ จากตําแหน่งเลขที่ S-1-2001-508 เป็น
ตําแหน่งเลขที่ S-2-2001-006 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติใช้กรอบอัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง 
และย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 

2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทน
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อัตราเกษียณ ซึ่งในส่วนของกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา น้ัน  

ในการน้ี กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดีประสงค์ขออนุมัติดังน้ี  
1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 

จํานวน 1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น เพ่ือรองรับการย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
1 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

2. ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี จากคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นคุณวุฒิปริญญาโท 

3. ขออนุมั ติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวนิศารัตน์                
เวชประพันธ์ จากตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0309-537 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท เป็นตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
ทั้งน้ี ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงิน          
ส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0309-234 สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี  
 2. อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0309-234 สังกัด         
กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จากคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นคุณวุฒิปริญญาโท 
 3. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวนิศารัตน์                
เวชประพันธ์ จากตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0309-537 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท เป็นตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0309-234 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 34,970 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่าง          
พร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงาน
และกองทุนสวัสดิการ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติใช้กรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในส่วนของสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา น้ัน  

ในการน้ี สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ประสงค์ขออนุมัติดังน้ี  
1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน          

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น           
เพ่ือรองรับการย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่ง
จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา              
สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสร้างบุญ               
สืบพันธ์โกย จากตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0314-046  ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,630 บาท เป็นตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,630 บาท สังกัดงานตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่าง
ดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 สําหรับกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังจากการย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสร้างบุญ สืบพันธ์โกย แล้ว ให้คงไว้ที่สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการเปิดสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0314-046 สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน        
ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0314-235 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสร้างบุญ               
สืบพันธ์โกย จากตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0314-046 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,630 บาท เป็นตําแหน่งนักตรวจสอบ
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ภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0314-235 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 
21,630 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 
2563 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่าง
พร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงาน
และกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน       
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ       
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป           
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ          
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์          
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่าการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่
ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ นายสุรสิทธ์ิ ล้อจิตรอํานวย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1404-026 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย      
ธรรมาธิราช มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ปัจจุบัน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ ล้อจิตรอํานวย ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551 แล้ว) และ 
นายสุรสิทธ์ิ ล้อจิตรอํานวย ได้สําเร็จระดับปริญญาตรี วุฒินิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ิมเติมอีกหน่ึงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอ
เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายสุรสิทธ์ิ            
ล้อจิตรอํานวย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
A-1-1404-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 58,650 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒินิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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เพ่ิมเติมอีกหน่ึงคุณวุฒิ (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 58,650 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี) 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่อง       
เกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายสุรสิทธ์ิ 
ล้อจิตรอํานวย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
A-1-1404-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 58,650 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒินิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน                  
27 อัตรา ทั้งน้ี การทดแทนอัตราเกษียณดังกล่าว เป็นการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่ 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                  
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ โดยจัดสรร
รวมไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะวิชาและส่วนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย     
โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น และเสนอต่อ ก.บ.ม. เป็นกรณีไป ซึ่งต่อมาที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการประชุมครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)                 
ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน                  
(เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน                 
1 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน และครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 14/2563             
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               
สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ฉะน้ัน 
จึงเหลือกรอบฯ สายวิชาการ จํานวน 25 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 12 อัตรา น้ัน  
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ในการน้ี คณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น เน่ืองจาก คณะดุริยางคศาสตร์มีความประสงค์ขออนุมัติ
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา เพ่ือ
รองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความประสงค์ขอรับเป็นสถาบันต้นสังกัดของ
นักเรียนทุนรัฐบาลฯ ราย นายภูมิภักด์ิ จารุประกร ซึ่งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ดนตรี จาก CARDIFF UNIVERSITY ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนกันยายน 2563 และเพ่ือให้สัดส่วน
จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจุบันคณะดุริยางคศาสตร์         
มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 30 คน (โดยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 30 คน) มีเป็น
ค่า FTES ในปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 470.76 ทําให้นักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์  15.69  

โดยมีภาระงานรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายดังน้ี 
1. รับผิดชอบงานสอนของหลักสูตร 
2. ดูแลรับผิดชอบการเปิดรายวิชาและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
4. กรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1600-005 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

จัดสรร ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในส่วนของสํานักหอสมุดกลาง ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา น้ัน  

ในการน้ี สํานักหอสมุดกลางประสงค์ขออนุมัติดังน้ี  
1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน        

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น             
เพ่ือรองรับการย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่ง
จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                
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สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัดงาน
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง 

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจริณญา ลิ่มมั่น 
จากตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-2100-003 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน               
(เงินรายได้สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,980 บาท เป็นตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,980 บาท สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้สํานัก     
หอสมุดกลางรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าว
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน        
ตําแหน่งเลขที่ S-1-2100-047 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ        
สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง 
 2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจริณญา ลิ่มมั่น 
จากตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-2100-003  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน         
(เงินรายได้สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,980 บาท เป็นตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่           
S-1-2100-047 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,980 บาท สังกัดงานจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้สํานักหอสมุดกลางรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่าง            
พร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงาน
และกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา ไปแล้ว น้ัน  

ในการน้ี คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็นดังน้ี     

ปัจจุบันหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผามีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จํานวน 1 ราย ในการน้ี เพ่ือการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาจึงมีความจําเป็นที่ขออัตราอาจารย์เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
ดังกล่าว ประกอบกับหลักสูตรเครื่องเคลือบดินเผาเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง ที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาบัณฑิต 
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และมหาบัณฑิตออกสู่สังคมในตําแหน่งนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์ทางด้านเคร่ืองเคลือบดินเผาซึ่งอยู่
ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยภาครัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัย             
ราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านเซรามิกและด้านการออกแบบทั่วประเทศ 
แต่เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตได้ปิดหลักสูตรลง เน่ืองจากจํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อ
หลักสูตรและเพ่ือเป็นการรองรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ในอนาคต 
ตอบโจทย์ยุธศาสตร์ชาติการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : “ต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทาง
เศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่” หลักสูตรเคร่ืองเคลือบดินเผาได้เปิดหลักสูตรจนถึง
ปัจจุบันนับเป็น ระยะเวลา 35 ปี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หลายสถาบัน บริษัทเอกชนช้ันนํา ผู้นําด้านนวัตกรรมเซรามิกแก้ว และ
วัตถุดิบในเวทีโลก ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ในระดับชาติ นานาชาติ โดยมีศิลปินไทยและศิลปิน
ต่างชาติเข้าร่วมมากกว่า 10 ปี และมีการจัดอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี โดยบูรณาการกับรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามี
ส่วนร่วม และได้รับความสนใจจากนักศึกษา ศิลปินในระดับนานาชาติ มาร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนของ
ภาควิชาฯ ดังน้ัน ภาควิชาฯ จึงมีความจําเป็นขอใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการเตรียม
ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบันอาจารย์มีความพร้อมด้าน
คุณวุฒิ และยังไม่มีสถาบันใดเปิดหลักสูตรเซรามิกโดยตรง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1006-083 สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา         
คณะมัณฑนศิลป์  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
3. ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ 

และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองดังกล่าวข้างต้น น้ัน 
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 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหน่งใหม่ พร้อมเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมท้ังการสัมภาษณ์ประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏ ดังน้ี 

1. นางอัจฉรา ทองส่งโสม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง ตําแหน่ง
เลขที่ S-1-0302-012 สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองกลาง อีกวาระหน่ึง 

2. นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้อํานวยการกองแผนงาน 
ตําแหน่งเลขที่ S-1-0310-187 สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองแผนงาน อีกวาระหน่ึง 

3. นางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้อํานวยการกองทรัพยากร
มนุษย์ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0307-147 สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ อีกวาระหน่ึง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้ง 3 ราย มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.11 การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว รอบครึ่งปี

หลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองทรัพยากรมนุษย์ สํานักงาน
อธิการบดี จึงได้ดําเนินการ จัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 
1 กันยายน 2563 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ช่ัวคราว สําหรับรอบคร่ึงปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แล้วจะได้แจ้งให้
คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา     
ร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินเรื่อง ครึ่งปีหลัง            
(1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เพื่อการเลื่อนคา่จ้าง ณ วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข       
การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด น้ัน   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
ค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเร่ืองเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบการประเมินเรื่องคร่ึงปีหลัง (1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)       
เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.13 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
สรปุเรื่อง 

กองทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานอธิการบดี  ได้สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่มีตัวครองอยู่            
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 จากอัตราค่าจ้างรวมจากจํานวนลูกจ้างประจําที่มีผู้ครอง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยได้คํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา 1 ขั้น หรือ 1.5 ขั้น สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 2. เห็นชอบระยะเวลาการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ตามท่ีเสนอ 
 
  



 24

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.14 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย น้ัน   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น กองทรัพยากรมนุษย์
สํานักงานอธิการบดี จึงได้ดําเนินการ จัดทําข้อมูลลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ใน
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบคร่ึงปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 
2563) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แล้วจะได้แจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกรอก
ข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.15 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ

ของฐานในการคํานวณ เพื่อเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมิน ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
เพื่อการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และข้อ 7 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด น้ัน   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา      
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อน
ค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณ เพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ
การประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่                
1 ตุลาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.16 การขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา จาก

สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายสังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1. นางศศิธร คําภิรานนท์ ตําแหน่งพนักงานผลิตทดลอง ตําแหน่งเลขที่ 432 ระดับ 2 อัตรา
ค่าจ้าง 20,680 บาท 

2. นายพิเชษฐ์ ตู้สมบัติ ตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 444 ระดับ 3 อัตรา
ค่าจ้าง 28,030 บาท 

3. นายศิริชัย ศิลาสะอาด ตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 446 ระดับ 3 
อัตราค่าจ้าง 24,450 บาท 

4. นางแสงจันทร์ ศรีสมัย ตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 451 ระดับ 3 
อัตราค่าจ้าง 24,850 บาท 

5. นายนพดล น่ิมคล้าย ตําแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 454 ระดับ 3 อัตรา
ค่าจ้าง 29,110 บาท 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา จาก 
สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายสังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.17 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               

สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน                  
27 อัตรา ทั้งน้ี การทดแทนอัตราเกษียณดังกล่าว เป็นการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่ 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                  
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สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ โดย
จัดสรรรวมไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะวิชาและส่วนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น และเสนอต่อ ก.บ.ม. เป็นกรณีไป ซึ่งต่อมาที่ประชุม ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มี
มติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา 
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 3 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้
คณะวิชา/ส่วนงาน และคร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน   
(เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรร
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ฉะน้ัน จึงเหลือกรอบฯ สายวิชาการ จํานวน 25 
อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 12 อัตรา น้ัน  

ในการน้ี สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติประสงค์ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง และนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้แบ่งหน่วยงานภายในของส่วน
งานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยจัดต้ังสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย           
เฉลิมพระเกียรติเป็นหน่วยงานภายในระดับกองมีหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังใหม่ มีอัตรากําลังไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดย
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารจัดการภายในสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่                 
S-2-0313-053 และตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0313-054 สังกัดสถาบัน
ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ทั้งน้ี เน่ืองจากสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติเป็น
หน่วยงานภายในระดับกองมีหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ 
ทําหน้าที่ในด้านการบริหารโครงการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เป็นสื่อกลางในการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีในมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
อันนํามาซึ่งรายได้และช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงให้สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
รับผิดชอบนําส่งเงินเดือนและเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 โดยนําส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือเบิกจ่ายให้บุคลากรต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.18 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ         
ครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกองทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําข้อมูลข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือน 
สําหรับรอบคร่ึงปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยที่
ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  มีมติดังน้ี  

1. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
 (1)  กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (2) กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มสายสนับสนุน  
 2. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี       
  (1 )  อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ได้แก่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่ม ตาม 1 (1) และ 1 (2)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงิน  
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และจะได้แจ้งให้คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน
ให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.19 รายงานผลการคัดเลือกและขอแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
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มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน        
1 อัตรา น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหน่งใหม่ พร้อมเอกสารวิสัยทัศน์ของ นางสาวทวีวรรณ อินดา รวมท้ังการสัมภาษณ์ประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า นางสาวทวีวรรณ อินดา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-001 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ อีก 1 วาระ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง นางสาวทวีวรรณ อินดา ดํารงตําแหน่ง 
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.20 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่              

1 ตุลาคม 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกองทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย             

ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 2 ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดย               
ที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.03 ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี 
และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
 (1) กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (2) กลุ่มอํานวยการและกลุ่มสายสนับสนุน  

3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี        
 (1) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ได้แก่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีเป็น
ผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน ตาม 2 (1) และ 2 (2)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
และจะได้แจ้งให้คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.21 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 
(มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)         
คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 3 ราย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งงาน

ภายในสํานักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) น้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานปัจจุบัน 
คณะศึกษาศาสตร์จึงขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 3 ราย ดังน้ี  

1. นางสาวเมธาวี เนตรวิริยะกุล ตําแหน่งเลขที่ E-1-1209-501 วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 28,050 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จากตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ เป็น
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  

2. นางสาวณัฏฐนันท์ พงษ์ศักด์ิ ตําแหน่งเลขที่ E-2-1209-005 วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต         
(การจัดการธุรกิจทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 
(มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จากตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ  

3. นางสาวธัญญ์ธิชา วงษ์ศรีเจริญ ตําแหน่งเลขที่ E-1-1209-503 วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 26,870 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 
(มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จากตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ  

ทั้งน้ี ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน โดยมีรายช่ือคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ดังน้ี  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 3 ราย ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้รับฟังการนําเสนอโครงการตามภารกิจนโยบายจากคณะวิชา โดย
ให้คําแนะนําที่เก่ียวข้องไปแล้ว น้ัน 
 ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังน้ี  

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2,200.4192 
ล้านบาท ประกอบด้วย เงินรายได้ 1,833.7522 ล้านบาท และเงินสะสมจัดทําโครงการ 366.6670 ล้านบาท 

2. งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวน 1,833.7522 
ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายรับจากโครงการปกติ 583.7742 ล้านบาท รายรับจากโครงการพิเศษ 759.7992 
ล้านบาท ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 16.6101 ล้านบาท ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 240.9097 ล้านบาท รายรับ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 67.3072 ล้านบาท ดอกเบ้ียรับคณะวิชา/ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
12.4421 ล้านบาท รายรับหอพักนักศึกษา 71.3968 ล้านบาท รายรับจากศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
30.7552 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน 26.6624 ล้านบาท และรายรบัอ่ืน 24.0952 ล้านบาท  

3. การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการ
ตามนโยบายที่นําเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนด      
สัดส่วนการจัดทําโครงการตามภารกิจนโยบายที่ร้อยละ 30.00 ของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยไม่
นับรวมงบบุคลากร และยกเว้นสําหรับส่วนงาน ดังน้ี หอศิลป์ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง           
บัณฑิตวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่กําหนดตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 จํานวน 5 ด้าน ซึ่งคณะวิชา/ส่วนงานได้ดําเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าว สามารถจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,200.4192 ล้านบาท ตามภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย        
มีสัดส่วน ดังน้ี  

 

ประเภทภารกิจ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณท่ีนํามา
กําหนดสัดส่วนภารกิจ
นโยบาย* (ล้านบาท) 

ร้อยละของเป้าหมาย
จากการจัดทํา
งบประมาณ 

ร้อยละของ
เป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

ภารกิจประจํา 1,696.4250 1,154.4147 69.60 70.00 

ภารกิจนโยบาย 503.9942 503.9942 30.40 30.00 

รวมทั้งสิ้น 2,200.4192 1,658.4089 100.00 100.00 

หมายเหตุ *การคิดสัดส่วนภารกิจนโยบายจะมีการหักเงินบุคลากรออกจากงบประมาณทั้งหมด จํานวน 542.0102 ล้านบาท 
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ซึ่งการจัดทํางบประมาณจะมีสัดส่วนของภารกิจนโยบายสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดร้อยละ 
0.40 และเมื่อจําแนกงบประมาณตามยุทธศาสตร์และภารกิจมีงบประมาณและสัดส่วน  ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ร้อยละ 
งบภารกิจประจํา งบภารกิจนโยบาย 

1. สร้างความโดดเด่นเป็นเลิศเฉพาะทางและสร้างความมีชื่อเสียง
ด้านวิชาการ   

1,658.0293 
 (100.00) 

75.35 

1,570.1465 
 (94.70) 

87.8828 
 (5.30) 

 

2. ยกระดับการบูรณา การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเชื่อมโยงกับ
ท้องถ่ินหรืออุตสาหกรรมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ และเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม     

117.2459 
(100.00) 

5.33 

30.5406 
(26.05) 

86.7053 
(73.95) 

3. นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยนวัตกรรมในการบริหารมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

241.2585 
(100.00) 

10.96 

65.6154 
(27.20) 

175.6431 
(72.80) 

4. พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์เข้มแข็งกับศิษย์เก่า  
 

158.1653 
(100.00) 

7.91 

30.1224 
(19.05) 

128.0429 
(80.95) 

5. การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ              25.7200 
(100.00) 

1.17 

0 
(0) 

25.7200  
(100.00) 

 

รวมทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

2,200.4192 100.00 
1696.4250*  

(77.09) 
503.9942 
(22.91) 

* งบประมาณภารกิจประจําท้ังหมด รวมงบบุคลากรออกจํานวน 542.0103 ล้านบาท ในการคิดสัดส่วนภารกิจนโยบายจะไม่นํามารวม 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศลิปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเขา้ใชง้าน

ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประสงค์กําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ในการน้ี เ พ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจและพร้อมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากรายวิชาตามหลักสูตร โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองกับ
โปรแกรมออนไลน์ที่มีแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบและมีบทเรียนต้ังแต่ระดับ A1-C1 ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความในข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 5 (18) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561             
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการใช้หอสมุด มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการใช้หอสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานการใช้หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานัก
หอสมุดกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการใช้หอสมุด 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย            
การใช้หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเว้นค่าปรับเนื่องจาก

ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดและค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาช้ากว่ากําหนดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน         
ปีการศึกษา 2561 สําหรับภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีภาวะวิกฤตอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตและผู้ปกครอง ซึ่งต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนในการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ที่ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมและหน้ีสินต่างๆ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือว่า
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้ันสมบูรณ์  

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อาจทําให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนตาม
ระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือนักศึกษาไม่ดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนภายใน 14 วันแรก นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด เมื่อเห็นว่ามีเหตุสําคัญและจําเป็นที่จะทําให้นักศึกษาผู้น้ันไม่อาจ
ดําเนินการลงทะเบียนทันตามกําหนดและระยะเวลาที่พ้นกําหนดมาน้ันไม่เกินวันก่อนวันแรกของการสอบปลาย
ภาคการศึกษานั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ซึ่งเมื่อ
คณะกรรมการประจําคณะได้อนุมัติแล้ว ให้ถือว่ามาลงทะเบียนวิชาเรียนช้าและจะต้องชําระค่าปรับเน่ืองจาก
ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดเพ่ิมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ี อาจทําให้เกิดกรณีการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนดหากพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยจะต้องชําระค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนดเพ่ิมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนดด้วย น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลด
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ยกเว้นค่าปรับเน่ืองจากลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดและค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาช้ากว่ากําหนดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 สําหรับภาค
การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ในส่วนของค่าปรับเน่ืองจากลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่ากําหนดตามอัตราในข้อ 3.5.2 และค่าปรับเน่ืองจากชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนดตามอัตราในข้อ 3.5.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 สําหรับภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2563 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ยกเว้นค่าปรับเน่ืองจากลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดและค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่า
กําหนดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 สําหรับภาคการศึกษาต้นและภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมอบหมายให้กองกฎหมายเพ่ิมข้อความใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว         
ให้ครอบคลุม “ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา” และแก้ไขข้อความในย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 7 จาก “...แก่
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อน...” เป็น “...แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน...” 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเว้นค่าปรับเนื่องจาก

ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดและค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาช้ากว่ากําหนดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับภาค
การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีภาวะวิกฤตอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตและผู้ปกครอง ซึ่งต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนในการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ที่ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมและหน้ีสินต่างๆ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือว่า
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้ันสมบูรณ์  

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อาจทําให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนตาม
ระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
อ่ืนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือนักศึกษาไม่ดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนภายใน 14 วันแรก นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด เมื่อเห็นว่ามีเหตุสําคัญและจําเป็นที่จะทําให้นักศึกษาผู้น้ันไม่อาจ
ดําเนินการลงทะเบียนทันตามกําหนดและระยะเวลาที่พ้นกําหนดมาน้ันไม่เกินวันก่อนวันแรกของการสอบปลาย
ภาคการศึกษานั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ซึ่งเมื่อ
คณะกรรมการประจําคณะได้อนุมัติแล้ว ให้ถือว่ามาลงทะเบียนวิชาเรียนช้าและจะต้องชําระค่าปรับเน่ืองจาก
ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดเพ่ิมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ี อาจทําให้เกิดกรณีการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนดหากพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยจะต้องชําระค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากําหนดเพ่ิมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนดด้วย น้ัน 
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ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลด
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ยกเว้นค่าปรับเน่ืองจากลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดและค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาช้ากว่ากําหนดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา 2563 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาในส่วนของค่าปรับเน่ืองจาก
ลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่ากําหนดตามอัตราในข้อ 4.5.2 และค่าปรับเน่ืองจากชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา             
ช้ากว่ากําหนดตามอัตราในข้อ 4.5.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับภาค
การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ยกเว้นค่าปรับเน่ืองจากลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนดและค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่า
กําหนดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยประสานงานกับกองกฎหมายเพ่ือปรับแก้ไขการอ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ของโครงการปกติและโครงการพิเศษให้เรียบร้อย ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2564 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริหารงานวิชาการประสงค์เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2564 และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การ
ดําเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก            
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2564 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
  
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

ให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าธรรมเนียมในการดําเนินการทาง
ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบํารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของค่าธรรมเนียมใน
การดําเนินการทางต่างประเทศ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

- นักศึกษาจากความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Duy Tan University สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 3 ราย ได้แก่ 

1) Mrs.Chau Ngoc Quynh  Truong 
2) Mr.Hung Ngoc  Vo  
3) Mr.Son Dinh  Cao 

- นักศึกษาจากความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU) กับ  Guangxi Arts University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

1) Mr.Li  Tiansheng 
2) Mr.Chen  Gang 

2. คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับคณะเภสัชศาสตร์ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (University of Pharmacy Yangon 
และ University of Pharmacy Mandalay) โดยจะให้ทุนสนับสนุนแก่บุคลากรจากหน่วยงานเพ่ือศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ดังน้ี 

- ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ราย ได้แก่ 

1) Miss Khin  Su Yee 
2) Miss Nway Nway  Aung 
3) Ms.Ei  Mon  Khaing 

- ค่าบํารุงการศึกษา ประกอบด้วย ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
ค่าบํารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 800 บาท ค่าบํารุงคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท ค่าบํารุง
สุขาภิบาลและอนามัย ภาคการศึกษาละ 100 บาท ในปีการศึกษา 2563 จํานวน 2 ราย ได้แก่  

1) Mrs.Aye  Thida 
2) Ms.Saw Thi  Dar 
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- ค่าบํารุงการศึกษา ประกอบด้วย ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 
ค่าบํารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท ค่าบํารุงคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท ค่าบํารุง
สุขาภิบาลและอนามัย ภาคการศึกษาละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมในการดําเนินการทางต่างประเทศ           
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563-2565 จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

1) Miss Win Lei  Phyu 
ในการน้ี กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบํารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษา
พิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 11 ราย ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์เสนอ ตามความในข้อ 7 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบํารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษา
พิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 11 ราย ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์เสนอ ตามความในข้อ 7 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเทศไทย กับ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hue University 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน รวมท้ัง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการวิจัยร่วม ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563              
โดยคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี       

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แล้วให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1638/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 กันยายน 2563 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองคลังจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่ง
และมีรายช่ือต่อไปน้ี  

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์  กรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายคลัง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย กรรมการ 

 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร 
4. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร  จารุชัยมนตรี กรรมการ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

10. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
11. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
12. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
15. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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16. เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
17. เลขานุการหอศิลป์ กรรมการ 
18. ผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรรมการ 
19. ผู้อํานวยการกองกลาง กรรมการ 
20. ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
21. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
22. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  กรรมการ 
23. ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ 
24. ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
25. ผู้อํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
26. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
27. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
28. นางกฤษณา  สุภชัยพานิชพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
29. นางพนมพร  ยูถะสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
30. นายอนันท์  ใจทัน คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ 

 และภาพพิมพ์ 
31. นางสาวอัจฉรา  ยมะคุปต์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ 

 และภาพพิมพ์    
32. นางจันทร์เพ็ญ  ศรช่วย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ 

  และภาพพิมพ์ 
33. นายพลวรุตม์  งามบุญแถม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
34. นางสาววิภาพร  คอมนันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
35. นางสาวชาลิสา  สุวรรณกิจ คณะโบราณคดี กรรมการ 
36. นางสาวฐิติกาล  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ คณะโบราณคดี กรรมการ 
37. นางนภาพร  ทองทวี คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
38. นางสาวสุรีพร  แป้นพิบูลลาภ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
39. นายนันทิช  แก้วมุณี คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
40. นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
41. นายสุริยา ทองทวี คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
42. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
43. นางรุ่งอรุณ  นิมิตรนิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
44. นางสาวจิตรรดี  ตันติคชาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
45. นางสาวนาตยา  ทับทิมทอง คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
46. นางสาวเสาวนีย์  พูลเขตรวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
47. นางสายใจ  ศรีวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
48. นางพูนสุข  ยมบ้านกวย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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49. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
50. นางพิจิตรา  บัวบาล คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
51. นางพรทิพา  เชยอักษร คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
52. นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน์ คณะสัตวศาสตร์ กรรมการ  

 และเทคโนโลยีการเกษตร 
53. นางสาวชลทิชา  ทองศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

 และการสื่อสาร  
54. นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

  และการสื่อสาร 
55. นางสาวสุนันทา  คําจริง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
56. นางสาวมนทิรา  สาเมือง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
57. นางสุกัญญา  โภคา สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
58. นายสมภพ  สุขดี สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
59. นางสาววรารัตน์  วีรเดชกําพล สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
60. นายณรงค์วิทย์  ทัศนานุตริยกุล สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
61. นางสาวภัทรศยา  ปิยะมาพาณิช สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
62. นางสุภาพ  กล่อมจิตต์ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
63. นางสาวสุนิสา  ศรีเผือก สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
64. นายสําราญ  กิจโมกข์ หอศิลป์ กรรมการ 
65. นายเอกพงษ์  สกุลพันธ์ุ หอศิลป์ กรรมการ 
66. นางพนิดา  วิริยะอารี กองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
67. นายสมปอง  ชมภูนุช กองงานวิทยาเขต กรรมการ 

  พระราชวังสนามจันทร์ 
68. นางสาวประภาศรี  ยินดี กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ 
69. นางสาวนํ้าผึ้ง  เมืองสมบัติ สํานักงานบริหารการวิจัย กรรมการ 

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
70. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 
71. นางดุษณี  คล้ายปาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
72. นางสาวอรอารีย์  สุขหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
73. นางสาววิจิตรา  เพ่ิมผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
74. นางสาวชนม์นิภา  โกยสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
75. นางสาวเกศรินทร์  แก้วช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
76. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่ไหล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
77. นางสาวภัทรพร  ใคร่เครือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
78. นางสาวกชสร  ลือทุกข์สิ้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
79. นางสาวนภารัตน์  ด่านกลาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
80. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ Indian Council for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Indian Council 

for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย โดยเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนาม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผู้ลงนามของ Indian Council for Cultural 
Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย คือ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม และผู้แทนถาวรแห่ง 
UNESCAP ข้อตกลงมีระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันลงนามและจะมีผลบังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย
คณะโบราณคดีได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี        

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล  
3. ประวัติของ Indian Council for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย 
4. รายงานกิจกรรมที่ได้ดําเนินการร่วมกัน 
5. แผนการดําเนินงาน  
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Indian Council for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย แล้วให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเกษตร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese 
Service Center for Scholarly Exchange/School of International Education, Yunnan University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ โดยการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา น้ัน  
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ในการน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับนักศึกษา
ต่างชาติเพ่ือเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็น
กรณีพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน 2 ราย คือ Mr.Xu Longyiyuan 
และ Ms.Huang Lingxi และขอให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ในรายวิชา 714 345 
วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 3(3-0-6) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563   

ทั้งน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจะดําเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันโรค
ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ือเข้าศึกษาใน          
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นกรณีพิเศษ หลักสูตร       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน 2 ราย และให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้            
ตํ่ากว่าเกณฑ์ในรายวิชา 714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 3(3-0-6) ตามท่ี        
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2051/2549 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 แต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2549 น้ัน  

เน่ืองจากมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับกองทุน ศาสตราจารย์            
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2558 ข้อ 7 กําหนดให้คณะกรรมการ
กองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ประกอบด้วย  

(1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน 
(2) คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
(3) ผู้แทนจากครอบครัวของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล กรรมการ 
 จํานวน 2 ราย 
(4) กรรมการซึ่งคณบดีคณะโบราณคดีเสนอ จํานวน 1 ราย กรรมการ 
(5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ กรรมการและเลขานุการ 
(6) ผู้อํานวยการกองคลัง เหรัญญิก 
ทั้งน้ี อธิการบดีอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคนด้วยก็ได้ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุล โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน 
2. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
3. ผู้แทนจากครอบครัวของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล กรรมการ 
 จํานวน 2 ราย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ กรรมการและเลขานุการ 
6. ผู้อํานวยการกองคลัง เหรัญญิก 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา

บัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2563-2564 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2563-2564 จํานวน 4 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการสอบวัดความรู้เ พ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต            
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมรอบ) กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 3 
หลักสูตร จํานวน 240 คน ดังน้ี 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 120 คน 
(2) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 60 คน 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LBM) 

จํานวน 60 คน 
2. โครงการสอบวัดความรู้เ พ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต        

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2/2563 (Winter) กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 2 
หลักสูตร จํานวน 40 คน ดังน้ี 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 20 คน 
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LBM) 

จํานวน 20 คน 
3. โครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต     

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 1/2563 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 1 หลักสูตร จํานวน 
10 คน ดังน้ี 

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 10 คน 
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4. โครงการสอบวัดความรู้เ พ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต          
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 1/2564 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 3 หลักสูตร จํานวน 
240 คน ดังน้ี 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 120 คน 
(2) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั (BFA-DCD) จํานวน 60 คน 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LBM) 

จํานวน 60 คน 
ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

ได้กําหนดจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2564 เพ่ือหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ในการดําเนินการรับนักศึกษานอกระบบ TCAS  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร              
ปีการศึกษา 2563-2564 จํานวน 4 โครงการ ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ โดยมอบหมายให้กองกฎหมาย
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ              
เบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอให้วิทยาลัยนานาชาติดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 1/2563 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วัน หลังเปิดภาคการศึกษาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 การใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับ

การรับนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กําหนดเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา
เท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2563 โดยผู้สมัครที่สอบ GED ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จะต้องย่ืนผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยมี
คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน (จากเดิม 145 คะแนน) จะสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมศึกษา       
ตอนปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คํานวณ (เดิม) ได้เท่าน้ัน และในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันของ
หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยได้สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ลดค่าเล่าเรียนรวมถึงการผ่อนปรนเกณฑ์การรับนักศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ น้ัน 
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ในการน้ี เพ่ือให้การรับนักศึกษาสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาและตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มนักศึกษา อีกทั้งวิทยาลัยนานาชาติได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ หากไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายอาจส่งผลต่อความร่วมมือทางวิชาการและ
กระทบต่อช่ือเสียงและความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับการรับนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ ตามหมายเหตุ 
ข้อ 2 ของเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ให้สิทธ์ิในการพิจารณาสุดท้ายเป็นของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิ
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 โดยให้ผู้สมัครย่ืนผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 145 คะแนน ตามเดิม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ นอกจากน้ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย           
ได้กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.          
ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะนําเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุม แล้วจะแจ้งผลการหารือ
ไปยังวิทยาลัยนานาชาติต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   นิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ได้รับรางวัล 

“Silver Award” 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัล “Silver Award” ถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี ในการจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020)” จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุน
ทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” (Success Model บูรณาการศาสตร์ ศิลป์ วัฒนธรรมและความ
สร้างสรรค์) ทุนสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่  
1-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ช้ัน 22 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5.2   โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบณัฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศกึษา 
2564 

 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองบริหารงานวิชาการกําหนดจัด
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญา
บัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS          
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยบรรยายเกี่ยวกับ “SU-TCAS64” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ ช้ัน 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานและคณาจารย์
ประจําหลักสูตร ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังเพ่ือวางแผนการรับนักศึกษา SU-TCAS64 
โดยในปีน้ีคาดว่าการแข่งขันการรับนักศึกษาระหว่างสถาบันจะมีความเข้มข้นย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้อง
เริ่มดําเนินการต้ังแต่ต้นปีการศึกษา หากล่าช้าอาจจะส่งผลต่อหลักสูตรต่างๆ ได้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.3  แนวทางการดําเนินการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีการออก

เสียงลงคะแนนของกรรมการ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานได้ขอหารือแนวทางการดําเนินการในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีการออกเสียงลงคะแนนของกรรมการ ทั้งการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและออกเสียง
ลงคะแนนลับ เช่น การออกเสียงลงคะแนนในการสรรหาคณบดี การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับคณะวิชา/หน่วยงาน เน่ืองจากในขณะน้ียังไม่มีระเบียบ/ข้อบังคับ
เก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้กองกฎหมายติดตามระเบียบ/ข้อบังคับของส่วน
ราชการเพ่ือนํามาปรับแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


