
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 10/2564 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

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

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

4. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธกิารบดี 
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
7. นางมารี  สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

4. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  
5. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
9. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

10. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
11. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
12. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง 
13. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
14. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
  



 3

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 9/2564 เมื่อวันองัคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 9/2564 เมื่อวันองัคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. ขอใหคณะวิชา/สวนงานที่ไดรับการรองขอหลักฐาน/เอกสาร/ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ

เบิกจายจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สําหรับการตรวจสอบการใชงบประมาณ แจง สตง. ใหจัดทํา
หนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือขอหลักฐาน/เอกสาร/ขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาว เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

2. ขอใหคณะวิชา/สวนงาน นําขอสังเกต/ขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน  

3. มหาวิทยาลัยไดประสานงานแจงความประสงคกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ในการขอรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับบุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อเปนการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคดังกลาว ซึ่งขณะนี้กําลังเขาสูชวงการเปด                        
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 โดยกําหนดเปดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2564 โดยในเบื้องตน                
มีรายละเอียดเก่ียวกับหนวยใหบริการฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
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1) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลศิริราช 
2) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร : ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร            

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูระหวางประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เพชรบุรี เพ่ือกําหนดหนวยใหบริการ 
นอกจากนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร ไดประสานงานกับจังหวัดนครปฐมและหนวยงานที่เก่ียวของในการใชพื้นที่บริเวณอาคารศูนย
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
จังหวัดนครปฐม เปนหนวยใหบริการในการฉีดวัคซีน สําหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 
5,000 คน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป 

รองอธิการบดี เพชรบุรี ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดใหความ
รวมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหนวยงานที่เกี่ยวของในการใชพ้ืนที่บางสวนสําหรับเปนพ้ืนที่ควบคุมโรคที่รัฐ
จัดตั้งข้ึนในระดับจังหวัด (Local Quarantine) ซึ่งเปนการดําเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยรับนโยบายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มอบหมายใหทุกมหาวิทยาลัยใน
พ้ืนที่ใหความรวมมือและประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเต็มที่ในการรับมือ
วิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งนี้  โดยพื้นที่  Local 
Quarantine จะมีเจาหนาที่สาธารณสุขและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของปฏิบัติงานประจํา นอกจากนี้ จะมี
เจาหนาที่สวนที่เก่ียวของเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของวิทยาเขต ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2564 อีกทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีอาจเปนหนวยใหบริการในการฉีดวัคซีน สําหรับบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตองรอผลการพิจารณาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจํา 

เดือนเมษายน 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนเมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 22.82 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 22.48 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของ 

คณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 
31 มีนาคม 2564) 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับผิดชอบในสวนของการจัดเก็บขอมูลจากสวนงาน หนวยงาน 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการ เพ่ือประโยชนในภารกิจดานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งการใช
ขอมูลสําหรับการดําเนินการดานตางๆ นั้น  
 ในการนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 31 มีนาคม 2564) ซึ่งไดจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ สรุปไดดังนี ้
 1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 113 โครงการ รวมมูลคา
โครงการ 214,076,652.30 บาท ดังนี้  
 

ประเภท
โครงการบริการ

วิชาการ 
จํานวน 

มูลคาโครงการ 
หมายเหต ุงบประมาณ

แผนดิน 
ที่ปรึกษา คาลงทะเบียน เงินรายได อื่นๆ รวม 

 (1) แบบสาธารณกุศล 27 - - - 6,022,335.00 2,185,080.00 8,207,415.00  
 (2) แบบสรางรายได 73 - 67,672,930.00 11,186,700.00 6,080,112.00 20,000.00 84,959,742.00  
 (3) แบบไมแสวงหากําไร 1 - - - - 945,695.30 945,695.30  

 (4) อื่นๆ 12 - - - 282,800.00 119,681,000.00 119,963,800.00 อยูระหวาง
ดาํเนินการ
ตรวจสอบ

ขอมูล 

รวม 113 - 67,672,930.00 11,186,700.00 12,385,247.00 122,831,775.30 214,076,652.30  

 2. การจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ โดยไดดําเนินการจัดทําทะเบียน
คุมโครงการบริการวิชาการดวยโปรแกรม Microsoft Excel พรอมทั้งประสานงานกับสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
สําหรับการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/หนวยงานตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียด
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ หากประสงคเพ่ิมเติมขอมูลขอใหสงไปยังสํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวม
แลวรายงานผลการดําเนินการในรอบตอไป ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายในจัดทํารายงานเพื่อ
เสนอที่ประชุมทราบทุก 3 เดือน 

 อนึ่ง ขอใหคณะวิชา/หนวยงานเก็บรวบรวมหลักฐานคาใชจายตางๆ เพ่ือเปนหลักฐานสําหรับ
การตรวจสอบ พรอมทั้งดําเนินการปดบัญชีเงินฝากธนาคารใหมียอดคงเหลือในบัญชี จํานวน 0 บาท เมื่อ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จเรียบรอยแลว 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานขอมูลทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563-2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
รายงานขอมูลทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
แผนภูมิแสดงขอมูลงบประมาณวิจัยที่ไดรับจัดสรร แผนภูมิแสดงขอมูลงบประมาณวิจัยแบงตามแหลงทุน และ
ขอมูลทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดขอมูลทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 หากประสงคเพ่ิมเติมขอมูลขอใหสงไปยัง
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค เพ่ือรวบรวมแลวรายงานผลการดาํเนินการในรอบตอไป 
ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จัดทํารายงานเพื่อเสนอที่ประชุม
ทราบทุก 3 เดือน 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานผลการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุม

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองกิจการนักศึกษาประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 
ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุมดังกลาว             
ในอัตราเบ้ียประกันภัยเปนเงิน 300 บาท/คน/ป โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
ปการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งมีสัญญาการคุมครอง ดังนี้  

1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
ใหมีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2565 

2. นักศึกษา บุคลากรและคูสมรส ผูประกอบการในมหาวิทยาลัย ใหมีผลคุมครองตั้งแตวันท่ี 
1 มิถุนายน 2564 - 1 มิถุนายน 2565 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหกองกิจการนักศึกษานําขอเสนอแนะของที่ประชุมไป
หารือกับบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังนี ้

1. เพ่ิมโรงพยาบาลคูสัญญาสําหรับการใชสิทธริักษาพยาบาลอุบัติเหตุโดยไมตองสํารองจายให
ครอบคลุมทุกจังหวัด 

2. ขยายความคุมครองกรณขีับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต  
 

ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการดําเนินงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 
2564 รอบ 1-3 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 ตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 
2563 โดยไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio) และรอบ 2 โควตา (Quota) เสร็จสิ้นแลว นั้น  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2564 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 2 โควตา (Quota) และรอบ 3 (Admission 1 
และ Admission 2) โดยแยกตามคณะวิชาและสาขาวิชา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
ระเบียบวาระที่  3.1 ขอเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบัน   
อุดมศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 8/2564          

เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2564 มีมติใหคณะวิชาดําเนินการเสนอรายชื่อผูทรงคณุวุฒิเพ่ือคัดสรรเปนคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในกลุมสาขาวิชาศิลปะและ             
การออกแบบ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร แลวนําเสนอเขา               
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
พิจารณาแลว มีมติเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการฯ จํานวน 7 ราย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป นั้น 
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เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบันทึกท่ี อว. 8615/1338         
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ จากเดิมเสนอชื่อ ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ เนียมมณี คณะฯ ประสงคขอเปลี่ยนแปลง
เปน ศาสตราจารย ดร.วรพงศ ตั้งศรีรัตน  
 ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรและคณะเภสัชศาสตรยังคงเสนอชื่อ ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ         
เนียมมณี เพ่ือเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบัน          
อุดมศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ขอเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) สําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร จากเดิมเสนอชื่อ ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ 
เนียมมณี เปลี่ยนแปลงเปน ศาสตราจารย ดร.วรพงศ ตั้งศรีรัตน เฉพาะในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยท่ีประชุมเห็นสมควรใหเสนอเปนรายชื่อผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ 3 ของกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร และใหดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการจํานวนที่พึงมีไดตามลําดับตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 ขออนุมัติบรรจุ นายภาณุพงษ ทองเปรม นักเรียนทุนฯ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ นายภาณุพงษ ทองเปรม นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) 
ตามความตองการของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก          
วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Biology จาก The University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายภาณุพงษ ทองเปรม นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิ Doctor of 
Philosophy สาขาวิชา Biology จาก The University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1304-147 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา           
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษใน
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การสื่อสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารย
ประจําที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ    กรรมการ 
 4. อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูม ิ     กรรมการ 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา เผือกวิไล   กรรมการ 
 6. นางศิริพร  เทวฤทธิ์เรืองศร ี     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายภาณุพงษ ทองเปรม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1304-147 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 อัตรา 

ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-022 และตําแหนงเลขที่ A-2-1210-024 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) และตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-009 สังกัดงานคลัง
และพัสดุ สํานักงานคณบดี นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังนี ้

1. นายอธิษฐาน วงษบุญธรรม วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 5 ป จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 

2. นางสาวมัดหมี่ ศรีธรรมา วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศลิปศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-024 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 

3. นางสาวอัญชลี ศาลา (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว)           
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           
ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร  
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พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังนี้  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายอธิษฐาน วงษบุญธรรม 
1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร   ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร 
5. ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร 
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวมัดหมี่ ศรีธรรมา 
1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร   ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร 
5. ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร ระดับประถมศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร 
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวอัญชลี ศาลา 
1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 
3. หัวหนางานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี    กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร 
4. นางลลิตา  รุจจนเวท      เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
  



 11

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลทั้ง 3 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 1. นายอธิษฐาน วงษบุญธรรม ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-022          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)             
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 2. นางสาวมัดหมี่  ศรีธรรมา ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1210-024           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)           
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 3. นางสาวอัญชลี ศาลา ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-009 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 
1 มิถุนายน 2564  
 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายวิวศเดช รัศมิทัต เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            
A-1-1004-086 สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายวิวศเดช รัศมิ ทัต                      
จบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in DESIGN – INDIRIZZO PRODUCT (POST.ENGLISH) 
จาก NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง                           
นายวิวศเดช รัศมิทัต เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดวยวุฒิศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1004-086 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิ            
ปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in DESIGN - INDIRIZZO PRODUCT (POST.ENGLISH) จาก NABA (Nuova 
Accademia di Belle Arti) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาโท ตามที่ ก.พ. กําหนด โดยขอยกเวนผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเปนผูมีวุฒิการศึกษา
จากหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษ ตามขอ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยปติ คุปตะวาทิน   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน วงศพันธุเศรษฐ  กรรมการ 
4. อาจารยชาคร ผาสุวรรณ    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ บุญธรรมชวย  กรรมการ 
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6. ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว   กรรมการ 
8. นายศุภฤกษ  ทับเสน     เลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายวิวศเดช รัศมิทัต เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1004-086 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท 
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ดวยวุฒิศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in DESIGN - 
INDIRIZZO PRODUCT (POST.ENGLISH) จ า ก  NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) ป ร ะ เ ท ศ
สาธารณรัฐอิตาลี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามที่ ก.พ. กําหนด 
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

8 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 8 ราย คือ 
1. นายทเนศ บุญประสาน วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) จาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1008-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ            
26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

2. นายทศพล ศรีพุม วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1102-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

3. นายสุภัคชัย พงศเลิศสกุล วุฒิ Doctor of Philosophy จาก The University of Sheffield 
ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1305-090 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

4. นางสาวบุญลักษณ นามนวน วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1305-140 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
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5. นายภัคพล ทาวเวชสุวรรณ วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Cell and Molecular 
Biology (Plant Sciences) จาก The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1304-146 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา              
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

6. นางมาลี จะดอม วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จักรีรัช 
ซึ่งเปนสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-038 
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

7. นายสิรภพ เสรีวัตตนะ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร ดํารงตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046 อัตราเงนิเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่          
4 พฤศจิกายน 2563 

8. นางสาวพสวีร  อดิศัยสกุลชัย วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรมไทย)                          
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0313-054           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตวันที่          
18 พฤศจิกายน 2563 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 8 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ               
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพฒันา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2323/2563 ลงวันที่  29 กันยายน 2563 สั่งจาง                   

นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           
A-1-1304-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร โดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ 2564 พรอมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 952/2564 ลงวันที่            
2 เมษายน 2564 สั่ งใหขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                
นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา ตอไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 - 18 พฤษภาคม 2564 รวม
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9 เดือน นั้น 



 14

เนื่องจาก คณะฯ ประสงคขออนุมัติขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา ตอไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - 18 
สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 12 เดือน  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย             
พ.ศ. 2559 ขอ 21 (1) กําหนดใหการจางพนักงานประจําสายวิชาการและสายสนับสนุน สําหรับการจาง                 
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจางหนึ่งป โดยใหมีการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน กรณีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
เห็นวาระยะเวลาการประเมินครบกําหนดหกเดือนแลว แตจากการพิจารณาเบื้องตนเห็นวาสมควรใหมีการขยาย
ระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานแกพนักงานมหาวิทยาลัยคนใด ใหนําเสนอขออนุมัติ ก.บ.ม. พิจารณา       
การขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานดังกลาว ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกลาวเมื่อรวมกับระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแลวตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันบรรจุเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา ตอไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - 18 
สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 12 เดือน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.3 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํา เนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที่ A-1-1109-082 สังกัดภาควิชาปรัชญา นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1109-082 ดวยวุฒิปริญญาเอก หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา  
(เนนปรัชญาตะวันตก) ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ           
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา (เนนปรัชญาตะวันตก)  หรือ 
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา (เนนปรัชญาตะวันตก) ที่กําลัง

ศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ หรือ 
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา (เนนปรัชญาตะวันตก)   
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โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป                   
(พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการที่ 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสาย
วิชาการตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง                 
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1109-082 
สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1209-313 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศกึษา) คณะศึกษาศาสตร นั้น  
  เพื่อใหการบริหารจัดการดานบุคลากรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะศึกษาศาสตรจึง
ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ A-1-1209-313 เปน                
A-2-1209-028 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติให เปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
จากตําแหนงเลขที่ A-1-1209-313 เปน A-2-1209-028 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติเปล่ียนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย และขอ   

อนุ มัติ ย า ยพนั กงานมหา วิทยาลั ย  ประ เภทพนักงานประจํ า  ราย           
นางสาวณัฐธยาน นันทิสิงห 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะดุริยางคศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบั ติ การ  ตํ าแหน ง เลข ท่ี  S-2-1601-008 สั ง กัดงานบริหารทั่ ว ไป  สํ านักงานคณบดี                      
คณะดุริยางคศาสตร นั้น  

คณะดุริยางคศาสตรประสงคขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงและระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-008 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดี คณะดุริยางคศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1601-507 
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร  

2. ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวณฐัธยาน นันทิสิงห 
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ชํานาญการ จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-510 สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1601-507 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี 
คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและ
ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี 
พิจารณาแลวไมขัดของและยินยอมใหยายบุคลากรดังกลาว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงและระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-008 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดี คณะดุริยางคศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1601-507 
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร  

2. อนุมัติใหยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวณัฐธยาน         
นันทิสิงห จากตําแหนงเลขที่ S-1-0305-510 สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1601-507 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี 
คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและ
ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะดุริยางคศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1600-310 นั้น  
  เพื่อใหการบริหารจัดการดานบุคลากรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะดุริยางคศาสตร            
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด               
คณะดุริยางคศาสตร จากตําแหนงเลขที่ A-1-1600-310 เปน A-2-1600-007 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร จากตําแหนงเลขที่ A-1-1600-310 เปน A-2-1600-007 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.4 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิชาและหนวยงานไดดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา เพื่อตอสัญญาจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป)   

กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดสรุปจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะวิชา/
หนวยงานไดดําเนินการประเมินตอสัญญาจาง จํานวน 41 ราย โดยมีระยะเวลาการจางตามที่คณะวิชา/                
หนวยงานเสนอ ตามหลักเกณฑระยะเวลาการตอการจาง ตามขอ 21 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร             
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 41 ราย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  1031/2561 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561 สั่งแตงตั้ง             
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตาํแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เปนตนมา นั้น 
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 เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ จะครบวาระการดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  
ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง
เลขท่ี A-1-1503-023 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เปนตนไป   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ 
ตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย  ตํ าแหน ง เลขท่ี  A-1-1503-023 สั งกัดภาควิชา เทคโนโลยีอาหาร                        
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2564            
เปนตนไป   
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงผูชวยผูอาํนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
           ดวย กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติแตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง นางสาวอัญชนา คลองไชยชน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาชํานาญการ (รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา) ตําแหนงเลขที่               
S-1-0309-185 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,690 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
  โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน       
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
           ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอัญชนา คลองไชยชน 
เรียบรอยแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกลุมหัวหนางาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา 5 ป ท้ังนี้ นางสาวอัญชนา คลองไชยชน มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไมตํ่ากวาระดับดี คอืระดับดีมาก ท้ังสองรอบการประเมิน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอัญชนา คลองไชยชน ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองประกันคุณภาพ
การศกึษา สํานักงานอธิการบดี ดังนี ้
 1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 
 3. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    กรรมการ 
 4. นางสาวสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย   เลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) 
ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 4 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1-3 
ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 และที่แกไขเพ่ิมเติม ไปแลวนั้น 

เนื่องจากยังมีผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ระดับปริญญาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูสนใจ และเพ่ือใหการ
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) 
ประจําปการศกึษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริหารงาน
วิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 4 โดย
กําหนดระยะเวลาดําเนินการตามปฏิทินระหวางวันที่ 3-15 มิถุนายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศกึษา 2564 รอบ 4 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแก
อาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการสอบของคณะวิทยาศาสตร (ฉบับที่ ..) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาตอบแทนแกอาจารย 
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนและ                 
การสอบของคณะวิทยาศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแกอาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนและการสอบของคณะวิทยาศาสตร (ฉบับที่ . .) โดยใหใชบังคับตั้งแต                     
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนแกอาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย      
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนและการสอบของคณะวิทยาศาสตร (ฉบับที่ ..) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ไดใหบัณฑิต
วิทยาลัยดําเนินการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2564 สําหรับทําหนาท่ีเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรือเปนประธานหรือกรรมการสอบในการ
สอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนด โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากเปนที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ เพ่ือใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
หรือเปนประธานหรือกรรมการสอบในการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา นั้น 
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ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร          
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณา
จากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมอบหมายใหกองกฎหมายปรับแกไขและเพ่ิมเติมขอความ ดังนี ้

1. ปรับแกไขชื่อ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จาก “(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ ง

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. ....”  

เปน “(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ผูทรงคณุวุฒิภายนอกเพ่ือแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากเปน
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....” 

2. เพ่ิมขอความไวในวรรคสองของขอ 4.2 และขอ 5.2 ดังนี ้“ในกรณีท่ีผูทรงคณุวุฒิภายนอก
เปนผูท่ีมีผลงานไมเปนไปตามเกณฑในวรรคหนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปน
ผูพิจารณา” 

3. ปรับแกไขขอความในขอ 7 เปนดังนี้ “ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ กอนนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตอไป” 

กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อน
และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอสังเกตเก่ียวกับการพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติของผูทรงคุณวุฒิผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ ในภายหลัง โดยเห็นสมควรเสนอหารือคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย 
เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 

   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของ                        
คณะอักษรศาสตรในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสถาบันไทยศึกษาเอเชียและแอฟริกา คณะมนุษยศาสตร 
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มหาวิทยาลัยฮัมบวรค สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี บัณฑิตวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยโอซากา 
ประเทศญ่ีปุน และมหาวิทยาลัยไดโตะ บุงกะ ประเทศญี่ปุน ประจําปการศกึษา 2564 ดังนี ้

1. ภาคการศึกษาตน คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนวยกิตละ 1,050 บาท จํานวน 22 หนวยกิต 
จํานวน 6 ราย รวมเปนเงิน 138,600 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 

2. ภาคการศึกษาปลาย คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนวยกิตละ 1,050 บาท จํานวน 22 
หนวยกิต จํานวน 4 ราย รวมเปนเงิน 92,400 บาท (เกาหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหแกนักศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาตน จํานวน 6 ราย และภาค
การศึกษาปลาย จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 231,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหแกนักศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาตน จํานวน 6 ราย และภาคการศึกษาปลาย 
จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 231,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ตามความใน             
ขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2561 ตามทีค่ณะอักษรศาสตรเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การคืนเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จึงไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน             
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 จํานวน 3 รูปแบบ ไดแก การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite) 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทําใหนักเรียนไม
สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนไดตามปกติเปนเวลาหลายวัน นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการคืนเงินคาอาหารวางและอาหาร
กลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ใหกับนักเรียนที่ไมสามารถเดินทางมาเรียนที่
โรงเรียนไดตามปกติ ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 วันละ 50 บาท รวมเปนเงินจํานวน
ทั้งสิ้น 2,213,250 บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองรอยหาสิบบาทถวน) จากเงินรายไดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
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1. นักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 733,450 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 1,479,800 บาท (หนึ่งลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเกาพัน 

แปดรอยบาทถวน) 
ทั้งนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมสําหรับภาคการศึกษาตน                     

ปการศึกษา 2564 เกี่ยวกับการคืนเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ที่ไดชําระแลว รวมทั้งการยกเวนการเก็บเงินดังกลาวสําหรับ
นักเรียนที่ยังไมไดชําระ เนื่องจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คาดวาจะ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (Online)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคืนเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวันของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 2,213,250 บาท (สองลานสองแสน
หนึ่งหม่ืนสามพันสองรอยหาสิบบาทถวน) ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอในขอ 1 - ขอ 2 และมอบหมายให             
คณะศึกษาศาสตรประสานงานเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการในการคืนเงินดังกลาวกับกองคลัง วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ตอไป 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมขอใหคณะศึกษาศาสตรพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สําหรับภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ใหชัดเจน
อีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 (ราง) บันทึกการตออายุขอตกลงทั่วไปเกี่ยวกับความรวมมือและการ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ The 
University of Granada ราชอาณาจักรสเปน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคจะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ The 

University of Granada ราชอาณาจักรสเปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนและการพัฒนารวมกันของทั้ง
สองสถาบัน และการสงเสริมความเขาใจและความปรารถนาดีระหวางประเทศ ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ 11 
มิถุนายน 2564 เปนตนไป ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร ครั้งท่ี 
4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยคณะดุริยางคศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้       

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) บันทึกการตออายุขอตกลงทั่วไปเก่ียวกับความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
3. ประวัติของ The University of Granada ราชอาณาจักรสเปน 
4. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
5. กิจกรรม/แผนงานที่คาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
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ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา งานวิเทศสัมพันธได
ขอความรวมมือใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
ของมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งคณะวิชาจะสามารถดูขอมูลไดในเร็วๆ นี้ 
ผาน https://silpakorn.sharepoint.com/sites/InternationalAffairs/_layouts/15/AccessDenied.aspx  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกการตออายุขอตกลงทั่วไปเก่ียวกับ
ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ The University 
of Granada ราชอาณาจักรสเปน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยตองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ไดวิเคราะหผลการประเมิน ITA         
ป ท่ีผานมา และจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่     
2 กุมภาพันธ 2564 ไดใหความเห็นชอบแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใหคณะวิชา/สวนงาน สนับสนุน
ขอมูลสําหรับมหาวิทยาลัยตามแผนดังกลาว นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรวม
ดําเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ทั้ งนี้  ขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสียที่ เปน
บุคคลภายนอกเขาตอบแบบสอบถามการรับรู ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ือใหจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามการรับรูเปนไปตามเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กําหนด 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การเสนอรายชื่อผูแทนคณบดีเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาความ

เปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบัน    
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันอังคารที่ 20 

เมษายน 2564 ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการประมวลขอมูล จัดทํา (ราง) ผลการ
ประเมินตนเอง (ราง) แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ไดเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย 
เพ่ือดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2564 ประกอบดวย  

1. ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ 
3. นายสุมนต สกลไชย    กรรมการ 
ในการนี้ เพ่ือใหการแตงตั้งและการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย 
กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อผูแทนคณบดีเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาความ
เปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จํานวน 3 ราย 
ดังนี้ 

1. ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ  
2. ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อผูแทนคณบดีเปนกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
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1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ  
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ผูแทนคณบดี กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 โครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2564) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตรใน
ลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนด
เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ซึ่งไดผาน
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี 
17 พฤษภาคม 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2564) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.5 การพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPA 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
11 พฤษภาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบการพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน 
SILPA ตามที่งานสื่อสารองคกรเสนอ โดยมอบหมายใหงานสื่อสารองคกรจัดทําหนังสือเชิญคณบดีทุกคณะวิชา
เขารวมประชุมเพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบดังกลาวพรอมทั้งจัดตั้งคณะทํางานตอไป นั้น 

ในการนี้ งานสื่อสารองคกรไดประชุมรวมกับคณะวิชา/หนวยงาน โดยอธิการบดีเปนประธาน
การประชุม เมื่อวันจันทรท่ี 24 พฤษภาคม 2564 และไดมีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาการพัฒนาระบบการ
ใหบริการเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPA ดังนี ้

1. การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPA 
2. สรุป Category and Sub Category ของเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPA 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและ                        
โมบายแอปพลิเคชัน SILPA โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงคแกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลในสวนของ Category หรือ 
Sub Category ของเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPA สงขอมูลไปยังงานสื่อสารองคกรภายในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2564  
 ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและ 
โมบายแอปพลิเคชัน SILPA เพ่ือประสานงานและใหขอมูลตรงตามความตองการของคณะวิชา 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 

 



หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

กองกิจกำรนักศึกษำ

งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ

1 นางสาวกิจจารัตน์ เอกระ S-1-0303-035 พยาบาล ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

2 นางสาวอภิญญา ลบแย้ม E-1-0303-502 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 1 ปี

3 นายวสุธา ทองพูล E-2-0303-002 ผู้ปฏิบัติงานช่าง ปฏิบัติงาน ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งำนศิษย์เก่ำและชุมชน

4 นางสาวปิยะณัฐ ภวษพร E-1-0303-509 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

กองคลัง

งำนกำรเงิน

5 นางสาวภัทรินทร์ เทียนด า S-2-0304-009 นักการเงิน ปฏิบัติการ 1 ปี

6 นางสาวณัฐธิดา อิ่มสมบูรณ์ S-2-0304-012 นักการเงิน ปฏิบัติการ 1 ปี

งำนบัญชี

7 นางสาวอภิชญา อินทนาศักด์ิ S-2-0304-019 นักบัญชี ปฏิบัติการ 1 ปี

งำนพัสดุ

8 นางสาวทิวาวรรณ ค าเวียง S-2-0304-024 นักพัสดุ ปฏิบัติการ 1 ปี

9 นางสาวรัฐยา บรรดาศักด์ิ S-2-0304-025 นักพัสดุ ปฏิบัติการ 1 ปี

กองบริหำรงำนวิชำกำร

งำนจัดกำรศึกษำ

10 นางสาววิภาวรรณ อรุณสิริสกุล S-1-0308-170 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

11 นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ S-2-0308-032 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

กองแผนงำน

งำนวิเครำะห์งบประมำณ

12 นายนรเสฏฐ์ วิเศษสิงห์ S-2-0310-043 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

เอกสำรแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2564 วำระที่ 4.1.6.4

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้งในปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

 1



หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้งในปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

ส ำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรทั่วไป

13 นางสาวเกศกนก นรสาร S-2-0801-001 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

งำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

14 นายณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน S-1-0801-007 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

15 นางสาวดลพร นิยะวานนท์ S-2-0801-003 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

ภำควิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม

16 นายสิปปวิชญ์ ก าบัง A-1-0804-048 อาจารย์ 1 ปี

คณะมัณฑนศิลป์

17 นายศราวุฒิ ปิ่นทอง A-1-1000-002 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะอักษรศำสตร์

ภำควิชำภำษำไทย

18 นางสาวสุนทรี โชติดิลก A-1-1102-006 อาจารย์ 1 ปี

19 นางสาวสิริชญา คอนกรีต A-1-1102-007 อาจารย์ 1 ปี

20 นางสาววีณา วุฒิจ านงค์ A-2-1102-001 อาจารย์ 1 ปี

คณะศึกษำศำสตร์

ภำควิชำกำรสอนภำษำนำนำชำติ

21 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร A-1-1208-069 อาจารย์ 1 ปี

โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยมศึกษำ)

22 นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ A-2-1209-003 อาจารย์ 1 ปี

23 นายกฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล A-2-1209-006 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

24 นางสาวบุศราพรรณ ประจง A-2-1209-008 อาจารย์ 1 ปี

25 นางสาวภณิดา พรายแก้ว A-2-1209-012 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งำนส ำนักงำนโรงเรียนสำธิต (มัธยมศึกษำ)

26 นางสาวธัญรดา ชื่นทรวง S-1-1209-018 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี
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หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้งในปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

27 นางสาวแก้วตา ศรอดิศักด์ิ S-1-1209-022 นักการเงิน ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ)

28 นางสาวสุธารา ขันทศกร A-2-1210-021 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะวิทยำศำสตร์

ภำควิชำสถิติ

29 นางสาวพัณณ์ิภาริษา ของทิพย์ A-1-1307-105 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะเภสัชศำสตร์

ส ำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

30 นางสาวปิ่นมณี ศรีเหรา S-2-1401-005 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

31 นางสาวละอองดาว พลับพลา S-2-1401-007 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

ภำควิชำเภสัชกรรมชุมชน

32 นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ A-2-1404-004 อาจารย์ 1 ปี

ศูนย์บริกำรสุขภำพคณะเภสัชศำสตร์

33 นางสาวดวงทิพย์ คล้ายจันทร์พงษ์ E-2-1412-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 1 ปี

34 นางสาววชิราภรณ์ โฆษิตสุคต E-2-1412-002 พยาบาล ปฏิบัติการ 1 ปี

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร

35 นางสาวศรีรักษ์ ศรีทองชัย A-1-1505-052 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ปี

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

36 นายวัชรา ปิ่นทอง A-1-1700-043 อาจารย์ 1 ปี

37 นางสาวจักรีพร สารนอก A-1-1700-050 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะวิทยำกำรจัดกำร

ส ำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

38 นางสาวชนิสรา ประยงค์หอม S-2-1801-001 ผู้ช่วยสอน ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

 3



หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้งในปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและภำษำ

39 นางสาวอริสรา บัณฑิตภิรมย์ A-2-1807-009 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

40 นายปาณัสม์ จันทนปุ่ม A-2-1900-009 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

วิทยำลัยนำนำชำติ

ส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำนักศึกษำ

41 นางสาวทิพวารินทร์ ตงต๋ี S-2-2001-004 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี
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