
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 12/2564 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธกิารบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
14. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
15. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
16. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
18. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
19. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
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20. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
22. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

5. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 
6. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
7. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

10. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
4. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
7. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
8. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
9. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 เม่ือวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 เม่ือวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดสรรวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปนการควบคุมและ
ปองกันการระบาดของโรคดังกลาว โดยกําหนดโควตาวัคซีนกับหนวยใหบริการฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดังนี ้

1) โรงพยาบาลศิริราช และศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- บุคลากรไดโควตาวัคซีน ประมาณ 1,800 ราย 
- นักศึกษาไดโควตาวัคซีน ประมาณ 6,000 ราย 

2) โรงพยาบาลชะอํา  
 - บุคลากรและนักศึกษาไดโควตาวัคซีน ประมาณ 350 ราย 
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ทั้งนี้ หนวยใหบริการฉีดวัคซีนบริเวณอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม อยูระหวางรอการ
จัดสรรวัคซีน โดยไดกําหนดระยะเวลาใหบริการ ระหวางวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564 (หยุดใหบริการวันที่ 3-4 
กรกฎาคม 2564) 

2. อธิการบดี รองอธิการบด ีเพชรบุรี พรอมดวย นายแพทยเพชรฤกษ แทนสวัสดิ์ นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายภคพัส สงวัฒนายุทธ นายอําเภอชะอํา รวมทั้งผูบริหารของหนวยงาน
สาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรทางการแพทย ไดรวมกิจกรรมสงตัวผูปวยที่รักษาตัวหายแลวกลับบาน โดยได
ปดศูนยกักกันบุคคลเสี่ยงสูง (Local Quarantine) และหอผูปวยเฉพาะกิจ (Hospitel) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 สําหรับผูปวยที่ยังตองพักรักษาตัว จังหวัดจะสงตอ
ผูปวยไปยังโรงพยาบาลสนาม ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร ี

ทั้งนี้ เมื่อผูเสี่ยงสูงและผูติดเชื้อยายออกแลว ไดดําเนินการทําความสะอาดพื้นที่ดวย
มาตรฐานทางสาธารณสุขระดับสูงเพ่ือใหนักศึกษาปลอดภัยเมื่อเขาอยูอาศัย โดยการพนฆาเชื้อดวยรังสี
อัลตราไวโอเลตชนิด C (UVC) ลางเครื่องปรับอากาศ และอบโอโซนหองละ 1 ชั่วโมง ตลอดจนทําความสะอาด
ในพื้นที่โดยรวมทั้งหมด (Big Cleaning) ซึ่งทุกขั้นตอนอยูในการควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมโรค (IC) อยาง
ใกลชิด เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาปลอดเชื้อ ปลอดภัย ภายใตมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวง
สาธารณสุขในทุกพื้นที่ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

3. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการประชุมหารือเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เปนประธานในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญ
คณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงานเขารวมประชุมในวันเวลาดังกลาว 

ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ไดมีมติ
กําหนดกลุมของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในกลุมที่ 1 กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก โดยกอง
แผนงานจะยกรางแผนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป เพ่ือใหเห็นทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู Global & Frontier Research ดาน Art and Design ซึ่งจะสามารถบูรณาการกับคณะวิชา
ตางๆ ไดดวย และจะนําเสนอในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผูรับทําการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบบัท่ี 138) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการยื่นคําขอเปนผูรับทํา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นั้น 
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ในการนี้ ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผูรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 138) 
ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ซึ่งใหศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูรับทํา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลําดับที่ 560 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2561          
เปนตนไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ กรณีท่ีคณะวิชา/สวนงาน ไดรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหกับหนวยงานเอกชนท่ีประสงคขอรับสิทธิ์ในการลดหยอนภาษี ขอใหประสานงานไปยังศูนยกลาง
นวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน 

หรือการฝกภาคสนาม ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ
เฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ฉบับลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 
2564 ไดขอความรวมมือหามใชอาคารหรือสถานที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสอบ                 
การฝกอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ทําใหเสี่ยงตอการแพรโรค โดยใหจัดการเรียน
การสอนเปนแบบออนไลน ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกําหนดกิจกรรมอ่ืนมาทดแทนการฝกงาน และ
ปรับวิธีการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับสถานการณและการสอนแบบออนไลนหรือกิจกรรมอ่ืนที่ไดดําเนินการไป 
นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความตอเนื่องและไมใหเกิดผลกระทบตอนิสิต
นักศึกษา  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา (กมอ.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกงานหรือฝกภาคสนามเปนการมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรืออาจ
ใหมีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผานระบบออนไลน หรือจัดกระบวนวิชาทดแทน หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่
เห็นสมควรที่สามารถไดผลลัพธการเรียนรูเทียบเคียงกับที่หลักสูตรกําหนด โดยใหครอบคลุมการดําเนินการ
ดังกลาวที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการไปกอนนี้ดวยแลว ตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป จนกวา กมอ. จะมี
มติเปนอยางอ่ืน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาเผยแพรแนวทางการจัดการเรียน
การสอนดังกลาวผานเฟซบุกแฟนเพจของคณะวิชาดวย 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบยีบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัยและขออนุมัติจาง นายพิชิต อังคศุภรกุล เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะโบราณคดีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            
A-2-0906-002 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก นัน้ 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-0906-002 จากสังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี เปน
ตําแหนงเลขที่ A-2-0903-002 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี  

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพิชิต อังคศุภรกุล             
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตรศิลปะ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่                  
A-2-0903-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี           
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 840 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพานิช  กรรมการ 
4. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-0906-002 จากสังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี เปน
ตําแหนงเลขที่ A-2-0903-002 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคด ี
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2. อนุมัติใหจาง นายพิชิต อังคศุภรกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-0903-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ          
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองกิจการนักศึกษามีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-238 สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี และ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-239 สังกัดงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น  
  กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติ
จางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี ้

1. นายธนวัฒน แผนสมบูรณ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร) 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) 
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-238 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
19,500 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

2. นางสาวกฤตชญา มาสุข วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยสยาม (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-239 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้  
1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ  กรรมการ 
3. หัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กรรมการ 
 กองกิจการนักศึกษา 
4. หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา        กรรมการ 
 กองกิจการนักศึกษา 
5. นางสาวเจิมทิพย ปฐมกนก    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลทั้ง 2 ราย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 หอศิลปขออนุมัติจาง นางสาวชนินาถ ชวนะศิลป เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่หอศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-011 สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศกึษา สํานักงานหอศิลป นั้น 
  หอศิลปไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวชนินาถ ชวนะศิลป                           
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว) หอศิลปจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวชนินาถ ชวนะศิลป เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-011 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป พรอมทั้งขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวชนินาถ ชวนะศิลป เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-011 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป ตั้งแตวันที่           
1 กรกฎาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน          
มีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
 1. นางสาวนราธร โชคประดิษฐ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-014 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่         
4 พฤศจิกายน 2563 
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 2. นางสาวรุงรัตน มวงสวรรค วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                     
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-232 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานชางและซอมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
 3. นางสาวอนัญญา บัวจันทร วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร
ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่               
S-1-2200-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี ตั้งแตวันที ่1 ธันวาคม 2563 
 4. นายปญญา บัวสุดตา วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร             
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1210-326 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 5. นางสาวมนทยา พวงนวม วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 5 ป จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท             
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี             
1 ธันวาคม 2563 
 6. นางสาวปทิตตา สัตตภูธร วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1210-018 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
26,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร           
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 6 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ

กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบด ี
 

สรุปเรื่อง 
  โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่               
25 พฤษภาคม 2564 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาวอัญชนา คลองไชยชน พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0309-185 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
35,690 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ             
กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดาํเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว สรุปไดดงัน้ี 
 - ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ จําเปนสําหรับตําแหนงไดคะแนน                 
90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ไดคะแนน 85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผาน 
การประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป) 
 ทั้งนี้ นางสาวอัญชนา คลองไชยชน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง              
ผูชวยผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศกึษา สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวอัญชนา คลองไชยชน พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0309-185 อัตราเงินเดือน เดือนละ                
35,690 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ             
กองประกันคุณภาพการศกึษา สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา           

สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ป 
 

สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจําตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงเลขท่ี A-1-1800-029 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และไดรับการตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 2330/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564 ไปแลวนั้น  

เ พ่ือใหภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการ จัดการ เปนไปดวย                   
ความเรียบรอย ประกอบกับ ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม เปนผูมีความรูความสามารถ                   
และมีสุขภาพแข็งแรง คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติตอสัญญาจาง ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา        
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1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย          
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 23 วรรคสอง กําหนดใหมหาวิทยาลัย           
อาจตอการจางพนักงานประจําที่จะเกษียณอายุ ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยใหทํา           
สัญญาจางการเปนพนักงานประจําคราวละหนึ่งป มีระยะเวลาไมเกินหาป และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอสัญญาจาง ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 
1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยใหนับอายุงานตอเนื่องกัน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553           
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป          
ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน           
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ 
ผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายกิตติพงศ รุขชาติ  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

ผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขที่ S-1-0302-501 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,110 บาท สังกัดงาน
บริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา          
มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) จากมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2553 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปน
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วันที่งานการเจาหนาที่ของสวนงานฯ รับเรื่อง เนื่องจาก นายกิตติพงศ รุขชาติ บรรจุเปนพนักงานราชการ         
ดวยวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาดานไฟฟา ดานอิเล็กทรอนิกสหรืออิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรและสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีกอนบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจึงใหเพิ่มวุฒิการศึกษา         
ไวในทะเบียนประวัติเทานั้น 

2. นางภาวิณี กาญจนาภา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง            
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1805-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 46,660 บาท สังกัดสาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ                 
ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) มีกําหนด 1 ป 11 เดือน ตั้งแตวันที่              
1 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Philosophy จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) ตั้งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ซึ่งหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ         
รับเรื่องเมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(อัตราเงนิเดือน เดือนละ 46,660 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การขอปรับเพิ่มเ งินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น เฉพาะกรณี           

วุฒกิารศึกษาที่ตรงตามสายงาน 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ         
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนง            
อยู ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชนที่
หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน               
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
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เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่           
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายจงรัก ปริวัตรนานนท พนักงานมหาวิทยาลัย            
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1506-001 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                       
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
จัดการ ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 และ
นายจงรัก ปริวัตรนานนท ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 และไดยื่นเรื่องเพื่อขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564            
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับ
สูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก นายจงรัก ปริวัตรนานนท พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1506-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,310 บาท              
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 สมควร
ไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,310 บาท 
เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2564             
ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายจงรัก ปริวัตรนานนท 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1506-001               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,310 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,310 บาท เปน วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ 
จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบตัิงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชบําบัด เรื่อง ฮอรโมนรักษาในสตรีวัยหมด
ระดูและชายวัยสูงอายุ มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

2. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นันทลักษณ สถาพรนานนท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม                 
คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรม 
มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
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ในการนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 ราย ดังกลาว ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 ขออนุมัติดําเนินการสรรหาและพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา              

ผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลย ี
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2143/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สั่งแตงตั้ง นายฉลอง 
วิริยะธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 2-2-37-1381 ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายโปรแกรมระบบ     
ศูนยคอมพิวเตอร (ปจจุบันตําแหนงเลขที่ S-1-2200-010 ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี) ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป นั้น  

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ขอ 11 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหารกลุมอํานวยการ           
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได ท้ังนี้ นายฉลอง วิริยะธรรม จะครบวาระการดํารง
ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในการนี้ สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีจึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี และขอใหที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงดังกลาว  

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม. 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
เจ็ดคน ดังนี ้

 (1) ผูแทน ก.บ.ม.  เปนประธานกรรมการ 
 (2) ผูแทน ก.บ.ม. จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน  เปนกรรมการ 
 (3) และอาจใหมีบุคคลที่ ก.บ.ม. เห็นสมควรแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ 
 (4) บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เปนเลขานุการ 
   และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงที่ปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562 
ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ 
หรือหัวหนาหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวยการรับสมัครและ
ใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตามระยะเวลา ท่ีเห็นสมควร 
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และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด  

จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังนี ้
1. ขออนุมัติดําเนินการสรรหาโดยวิธีคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้ง          
ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี  

2. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหาร
และพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน เพ่ือให
สอดคลองตามประกาศและขอบังคบัดังกลาวขางตน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหดําเนินการสรรหาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้ง          
ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี

2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนา          
ฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีตําแหนงและนาม ดังนี ้

 2.1 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
 2.2 คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  กรรมการ 
 2.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 
 2.4 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
 2.5 ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี   กรรมการ 
 2.6 นางสาวอนัญญา บัวจันทร     เลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 47/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 สั่งบรรจุ นางสาวสาลินี 
อันตรเสน วุฒิ Doctor of Philosophy in Creative Writing จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 
(สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1807-027 สังกัดสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ เงินเดือน 31,500 บาท ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น 

คณะวิทยาการจัดการ ประสงคขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแก
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสาลินี อันตรเสน เนื่องจาก นางสาวสาลินี อันตรเสน เปนผูมีประสบการณ ดังนี้  

1. เปนผูมีประสบการณดานการสอน โดยเคยปฏิบัติงาน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2547 ถึง
วันที่ 1 มิถุนายน 2548 
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2. เปนผูมีประสบการณดานการสอน โดยเคยปฏิบัติงาน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ
แผนดิน) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 
2548 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 

3. เปนผูมีประสบการณดานการสอน โดยเคยปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี          
3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560  

รวมเฉพาะประสบการณหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เปนเวลา 11 ป 7 เดือน               
โดยประสบการณดังกลาวเปนประสบการณท่ีไมทับซอนกันและมีประโยชนสอดคลองกับความตองการของ           
คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรให นางสาวสาลินี อันตรเสน ไดรับคาประสบการณ              
โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 11,500 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของคณะวิทยาการจัดการ             
ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548                       
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาให 
ความเห็นชอบในการกําหนดเงินคาประสบการณ สวนจํานวนเงินที่ใชในการจายเปนเงินคาประสบการณใหใช
จากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ทั้งนี้ ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวา
หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชา            
ไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคเสนอขออนุมัติ
จายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณให
มหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย           
นางสาวสาลินี อันตรเสน โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 11,500 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 
ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติใชกรอบอัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ ซึ่งในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  
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ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน                  
1 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก      
ในป 2564 (ประมาณเดือนธันวาคม 2564) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขที่  A-1-1508-022 สั งกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ า                       
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร             
ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในป 2564  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ

จัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ ซึ่งในสวนของคณะวิทยาศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สาย
วิชาการ จํานวน 1 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 3 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรประสงคขออนุมัตใิชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร
ดังกลาว จํานวน 4 อัตรา ดังนี้  

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร เนื่องจาก
เพ่ือทดแทนอัตราอาจารยที่เกษียณอายุในป 2563 จํานวน 1 ราย ประกอบกับเพ่ือรองรับการขยายภาระงานของ
ภาควิชาฟสิกสใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งปจจุบันภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด            
4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฟสิกส หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตฟสิกส (4 ป) หลักสูตร                 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฟสิกส และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตฟสิกส โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน           
ตามเอกสารที่แนบมาทายนี้ 

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน  
3 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  

- ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร  
- ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
- ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1305-082 สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคล             
เพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้

- ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-006 สังกัดงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร  

- ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-015 สังกัดงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 

- ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-018 สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ

จัดสรรและขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ ซึ่งในสวนของคณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมีแผนการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ในปการศึกษา 2565 ในการนี้ คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดังนี ้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยน
ตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน               
(เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายประพล                 
เปรมทองสุข จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1802-302 อัตราเงินเดือน เดือนละ                   
48,360 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยใหนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564  โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือน
สวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุน
พนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตํ าแหน งอาจารย  ตํ าแหน ง เลขที่  A-1-1802-015 สั ง กัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุร กิจ                    
คณะวิทยาการจัดการ 

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายประพล 
เปรมทองสุข ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 48,360 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จาก ตําแหนงเลขที่ A-1-1802-302 เปน ตําแหนงเลขที่               
A-1-1802-015 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้ งนี้  ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม 2564                      
และใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงิน
สวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 

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

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ               
(ฉบับที่ ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
และระดับบณัฑิตศกึษา หลักสูตรนานาชาต ิโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 5 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ (ฉบับที่ ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการ
พิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 และผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
(ฉบับท่ี ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
5 มกราคม 2564 ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขคํานิยาม “การวิจัยในมนุษย” ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย พ.ศ. 2561 ตามแบบที่ (2) ของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การวิจัยในมนุษย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหรองอธิการบดฝีายวิจัยพิจารณาปรับขอความเพื่อใหเปนไป
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและสอดคลองกับคํานิยามของสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กอนให           
กองกฎหมายดําเนินการตอไป นั้น 

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก               
ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 และผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
วิจัยในมนุษย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
หารือรวมกับกองกฎหมายเพื่อพิจารณาเพ่ิมเติมใหครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับผลงานของอาจารยที่ ได
ดําเนินการแลวแตไมเขาขายตามคาํนิยามที่มีการปรับแกไข กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร               

วาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... และ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพฒันาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับแก
ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพ่ิมเติม และกําหนดอัตราจายคาตอบแทนการดําเนินการสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป                
ที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ นั้น 

 เนื่องจากตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ขอ 34 กําหนดวาหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายเงิน ใหเปนไป
ตามระเบียบที่อธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. กําหนด ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. 2562 ออกโดยอาศยัอํานาจตามขอบังคับ
ดังกลาว 

 ตอมามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอํานาจตามขอ 34 ของ
ขอบังคับฉบับดังกลาวเชนเดียวกันนั้น ซึ่งตามระเบียบ ขอ 23 กําหนดวาการจายคาตอบแทนแกอาจารย 
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการเรียนการ
สอนในลักษณะอ่ืนๆ เชน การเปนอาจารยท่ีปรึกษา การสอนทบทวน การประสานงานการสอน การดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบ เปนตน ใหแตละสวนงานนําเสนออธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม. 
และจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบและประกาศ จํานวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย        
พ.ศ. 2560  

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากร            
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2562 
โดยใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป และใหใชบังคับกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุมวิชาบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเปนวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดําเนินการจัดการเรียนการสอน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้ 
1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา

คาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... โดยมอบหมายให             
กองกฎหมายกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมการเบิกจายคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษอยูระหวางดําเนินการ กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหกองกฎหมายปรับแกไขคํานิยาม “หนวยชั่วโมง” ใน
หนา 2 ของ (ราง) ประกาศ เปนดังนี้ ““หนวยชั่วโมง” หมายความวา ระยะเวลาการสอนหนึ่งคาบซึ่งมี
ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง หรือไมนอยกวา 50 นาที หากมีเศษของหนวยชั่วโมงแลวแตกรณีเกินครึ่งหนวยชั่วโมง ให
นับเปนครึ่งหนวยชั่วโมง ถาไมถึงครึ่งหนวยชั่วโมงใหปดทิ้ง” และใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษหารือรวมกับกองกฎหมายในประเด็นเก่ียวกับการจายคาตอบแทนอาจารยผูสอน
แกอาจารยผูสอนจากคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารยและ
ประเภทพนักงาน จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 ขอ 8 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน” โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการเลือกตั้งและมีผูแทนคณะหรือสวนงาน จํานวนคณะหรือสวนงานละหนึ่งคนเปนกรรมการเลือกตั้ง           
ทําหนาที่ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 
ใหแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดําเนินการใหแลวเสร็จอยางนอยสามสิบวันกอนวันที่กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานครบวาระ 
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  ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารยและพนักงาน (ชุดใหม)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงาน โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้  

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต  นิรัติศัย  กรรมการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผูชวยศาสตราจารยวราวุฒิ โตอุรวงศ กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทยากร  จารุชัยมนตร ี กรรมการ 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
5. อาจารยศศธิร  ศลิปวุฒยา กรรมการ 
 คณะโบราณคด ี
6. รองศาสตราจารยปนท  ปลื้มชูศักดิ์ กรรมการ 
 คณะมัณฑนศิลป 
7. อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ  จันทราช กรรมการ 
 คณะศกึษาศาสตร 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล  เขตเจนการ กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร 
13. อาจารย ดร.รัชษาวรรณ  มงคล กรรมการ 
 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพล  เปรมทองสุข กรรมการ 
 คณะวิทยาการจัดการ   
15. ผูชวยศาสตราจารยมานพ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
16. อาจารย ดร.อมรา  วีระวัฒน กรรมการ 
 วิทยาลัยนานาชาติ 
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17. นางอาทิตา  นกอยู กรรมการ 
 สํานักหอสมุดกลาง   

18. นางลัดดาวัลย  ภูริกุลทอง กรรมการ 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี  
19. ดร.ศศวิิมล  สันติราษฎรภักดี กรรมการ 
 หอศิลป   
20. นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต  กรรมการ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
21. นางยุภา แกวจริยะพล เลขานุการ  
 สํานักงานอธิการบดี 
22. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย ผูชวยเลขานุการ  
 สภาคณาจารยและพนักงาน 
23. นางสาวปทมาพร  เกิดแจง ผูชวยเลขานุการ 
 สภาคณาจารยและพนักงาน 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป  
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 การเสนอรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 

5 มกราคม 2564 ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยดําเนินการรวบรวมรายชื่อกรรมการจากคณะวิชาให
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เก่ียวของ เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ชุดใหม) แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 907/2562 มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 
29 พฤษภาคม 2565 โดยมีการกําหนดหนาที่และอํานาจ รวมทั้งความรับผิดชอบชัดเจนและครอบคลุม จึงเห็น
ควรใหปฏิบัติหนาท่ีตอเนื่องจนครบวาระ และเพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความครอบคลุมในทุกสาขาวิชา สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จึงเสนอ             
ที่ประชุมพิจารณารายชื่อกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน
สังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา (เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย โดยไดสรุปรายชื่อบุคลากรท่ีผานการอบรมดาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ยอนหลัง 2 ป (ป พ.ศ. 2562-2563) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูทรงคุณวุฒิที่จะ
ทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยจะตองเปนผูมีความรูเพียงพอในการพิจารณาโครงการวิจัย เพื่อใหการวิจัยเปน
ที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากล 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง อาจารยพิมลพรรณ วงศอราม เปนกรรมการ
ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา 
(เพ่ิมเติม) 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันและรูปแบบการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2564 ดวยแบบทดสอบ STEP 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 

20 เมษายน 2564 ไดใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ       
รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวยแบบทดสอบ STEP เปนวันที่ 
10-11 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม
คลี่คลาย จึงทําใหไมสามารถดําเนินการจัดทดสอบในวันดังกลาวได ดังนั้น ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันและรูปแบบการจัด
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2564 ดวยแบบทดสอบ STEP เปนรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Dugga ซึ่งเปนแพลตฟอรมของขอสอบที่มี
ระบบความปลอดภัยในการปองกันการทุจริตของผูเขาสอบได โดยกําหนดวันจัดทดสอบใหม ดังนี ้

 
กําหนดวันจัดทดสอบ STEP รอบการทดสอบ จํานวนผูเขาทดสอบ (คน) 

วันเสารที่ 18 กันยายน 2564 รอบเชา 500 
 รอบบาย 500 
วันอาทิตยที่ 19 กันยายน 2564 รอบเชา 1,100 
 รอบบาย 1,100 
วันเสารที่ 25 กันยายน 2564 รอบเชา 1,100 
 รอบบาย 1,100 
วันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2564 รอบเชา 1,100 
 รอบบาย 1,100 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันและรูปแบบการจัด
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2564 ดวยแบบทดสอบ STEP ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 901/2562 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพระราชวังสนามจันทร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป      
ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการดูแลพระตําหนักและเรือนตางๆ ในพระราชวังสนามจันทร ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอ                       
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพระราชวังสนามจันทร (ชุดใหม)       
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพระราชวังสนามจันทร พ.ศ. 2542 
ขอ 8 กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพระราชวังสนามจันทร ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  ประธานกรรมการ 
2. กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง จํานวนไมเกิน 10 คน  กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
พระราชวังสนามจันทร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 901/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ปฏิบัติหนาที่อีกวาระหนึ่ง แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   ทีมนักศึกษาผูประกอบการของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับรางวัล 
 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 
ทีมนักศึกษาผูประกอบการของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งไดรับการสนับสนุนการบมเพาะธุรกิจจากสํานักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดรับรางวัล จํานวน 2 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท สมารทไบโอพลาสติก จํากัด (ผลิตภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ) ผาน
การพิจารณาคัดเลือกรับเงินทุนสํารองสนับสนุนในการสรางธุรกิจ มูลคา 200,000 บาท จากธนาคารออมสิน 
ภายใตโครงการกิจกรรม Smart Startup Company By GSB Micropreneur Academy ประจําป 2564 
และไดรับรางวัลชนะเลิศ “โครงการประกวดบรรจุภัณฑทดแทนถุงเพาะชํากลาไมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
เงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท และโลรางวัล จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จัดโดยกรมปาไม 
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2. บริษัท อีซี ่กรุป อินโนเวชั่น จํากัด (แพลตฟอรมบริหารจัดการรานแกส) ผานการพิจารณา
คัดเลือกรับเงินทุนสํารองสนับสนุนในการสรางธุรกิจ มูลคา 200,000 บาท จากธนาคารออมสิน ภายใต
โครงการกิจกรรม Smart Startup Company By GSB Micropreneur Academy ประจําป 2564 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


