
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 14/2564 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
7. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สาธิต  นิรัติศัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
13. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
17. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
19. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
20. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
21. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
23. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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24. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
25. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
26. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
27. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
28. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
29. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
30. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 
  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  
7. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
8. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
9. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

10. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
11. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
12. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี  ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
13. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 
  การสรางสรรค 
14. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
16. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
17. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
18. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
19. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
20. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 13/2564 เม่ือวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 13/2564 เม่ือวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 13/2564 เม่ือวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 13/2564 เม่ือวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. ขอใหคณะวิชาที่ไดดําเนินการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ไดรับผลกระทบเนื่องใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในลักษณะตางๆ เชน การลด
คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรารอยละ 10 การใหทุนการศึกษา เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางการชวยเหลือ
เยียวยาดังกลาวใหนักศึกษาทราบผานเฟซบุกแฟนเพจของคณะวิชา 

2. สํานักงานอธิการบดีพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 2 ราย 
โดยขณะนี้อยูในความดูแลของแพทยและเขาสูข้ันตอนการรักษาตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด           
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหบุคลากรผูท่ีสัมผัสใกลชิดและมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเขารับการตรวจคัดกรอง ทั้งนี้ 
ขอขอบคุณคณบดีคณะโบราณคดีที่ไดประสานงานกับคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ตรวจหาเชื้อดังกลาว 
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ทั้งนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 1 ราย สําหรับการ
ตรวจคัดกรองผูเขามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พรอมทั้งไดสั่งการให
บุคลากรปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) และงดการรับประทานอาหารรวมกัน  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันตอการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากรในสถานการณการแพรระบาดของ                 
โรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย                  
ปการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศกึษาปลาย ปการศึกษา 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหกองบริหารงานวิชาการปรับแกไขและเพ่ิมเติมขอมูลใน
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2563 ใหครอบคลุมและชัดเจนขึ้น โดยประสานงานกับผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและผูอํานวยการ
ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร กอนนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือใหขอเสนอแนะตอไป 
 อนึ่ง ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาจัดประชุมหารือ
รวมกับคณบดีคณะวิชาเก่ียวกับแนวทางการชดเชยใหกับนักศึกษาในรูปแบบตางๆ ภายหลังผานพนวิกฤตการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจพิจารณารวมถึงการใหคําปรึกษา/          
คอยติดตาม/ชวยเหลือนักศึกษาทั้งดานจิตใจและการใชชีวติที่บาน 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานขอมูลบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดประสานงานแจงความประสงคกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการขอรับการสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเปนการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคดังกลาว โดยมี                        
โรงพยาบาลศิริราช และศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เปนหนวยใหบริการฉีดวัคซีนแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศลิปากร ตามจำนวนที่ไดรับการจัดสรร
รอบแรก ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2564 นั้น 

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานขอมูลบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงพยาบาลศิริราช และศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจํานวน 3,731 ราย โดยจําแนกเปน
บุคลากร จํานวน 2,151 ราย และนักศึกษา จํานวน 1,580 ราย จากจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร
วัคซีน จํานวน 4,138 ราย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติจาง นายภูมิ บูรณะ 

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0313-053 นั้น 
  สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับ           
การคัดเลือกคือ นายภูมิ บูรณะ วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติจึงประสงคขออนุมัติจาง นายภูมิ บูรณะ เพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0313-053 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 20,540 บาท สังกัดสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้ง         
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวนิดา พ่ึงสุนทร     กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วีระกุล    กรรมการ 
4. นางสาวกัลยสุดา เรืองจินดา     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายภูมิ บูรณะ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0313-053 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท            
สังกัดสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคขออนุมัติจาง 

นางสาวชณาพร หมอประเสริฐ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มีอัตราวางพน ักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0316-002 นั้น 
  สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับ           
การคัดเลือกคือ นางสาวชณาพร หมอประเสริฐ วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏนครปฐม (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวชณาพร หมอประเสริฐ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0316-002 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค สํานักงานอธิการบดี 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. รองอธิการบดีฝายวิจัย      ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย     กรรมการ 
3. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม   กรรมการ 
 และการสรางสรรค 
4. ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม  กรรมการ 
 และการสรางสรรค 
5. นางสาววัชรี นอยพิทักษ     กรรมการ 
6. นางอารียวรรณ นวมนาคะ     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวชณาพร หมอประเสริฐ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0316-002               
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
 1. นางสาวสุอาภา เปยมฤทัยสุข วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                    
S-1-0302-229 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 2. นายปรมินทร บุญยะภาภรณ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่              
S-2-0302-002 อัตราเงนิเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 
4 มกราคม 2564 
 3. นา งสาวสาลิ นี  อั นตร เสน  วุฒิ  Doctor of Philosophy in Creative Writing จาก 
Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-2-1807-027            
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ            
ตั้งแตวันที ่16 ธันวาคม 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํา เนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที ่A-1-1208-073 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย            

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1208-073 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ ดวยวุฒิปริญญาเอกและ
ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตรประยุกต/วรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน/ภาษาอังกฤษ



 8

เพ่ือการสื่อสาร/การแปลภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก/ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ           
โดยมีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ปรากฏวาไมมีผูสมัครตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตรประยุกต/วรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/การแปลภาษา
อังกฤษ/ภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก/ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ โดยมีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา   

2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร
ประยุกต/วรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/การแปลภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาโลก/ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ที่กําลังศึกษาปริญญาเอก (อยูในข้ันตอนของการทํา
วิทยานิพนธ) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตรประยุกต/วรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน/ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร/การแปลภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก/ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ โดยมี
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่         
A-1-1208-073 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.4.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง 
และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการดําเนินการเปดรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที ่A-1-1207-067 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย            

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-067 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ดวยคุณวุฒ ิดังน้ี 
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/

การสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยา
พัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน               
/การสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา ท่ีกําลังศกึษาปริญญาเอก (อยูในขั้นตอน
ของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน/การ
พัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

ปรากฏวาไมมีผูสมัครตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงค ดังนี้ 
1. ขออนุมัตติัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขที่  A-1-1207-067 จากภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                   
คณะศึกษาศาสตร ไปตั้งจายสังกัดคณะศึกษาศาสตร  

2. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่              
A-1-1207-067 สังกัดคณะศึกษาศาสตร เปน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตรและการ
สอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตร และการสอน            
ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร/
คณิตศาสตรศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา จาก ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1207-067 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน              
คณะศึกษาศาสตร เปน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-067 ไปตั้งจายสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

2. อนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่              
A-1-1200-067 สังกัดคณะศึกษาศาสตร เปน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตรและการ
สอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตร และการสอน            
ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร/
คณิตศาสตรศึกษา 
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ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น 

  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนกรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 สังกัดงานตรวจสอบ นั้น  
  เพื่อใหการดําเนินงานสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวย          
ความเรียบรอย สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง                  
ระดับตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนง          
นักตรวจสอบภายในชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 ไปตั้งจาย          
ในสังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบด ี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ ตําแหนง
เลขที่ S-1-0314-203 สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใชกรอบอตัราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ
ซึ่งในสวนของคณะมัณฑนศิลปไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว 
จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป คณะมัณฑนศิลป 
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โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป เปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรูความคิดสรางสรรคทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะวิชาชีพ ในการสรางงานออกแบบนิเทศศิลปและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย                      
ในงานออกแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาหลักสูตรฯ ภาควิชาฯ จึงเปดรายวิชาเลือกเพ่ือใหนักศึกษาเลือก
เรียนตามความสนใจและสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลปในปจจุบัน และ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการองคความรูในศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนางานออกแบบในหลากหลายแงมุม 
และมุงผลิตนักออกแบบที่โดดเดนในดานความคิดสรางสรรค โดยสามารถรักษาความเปนเอกลักษณของตน  
และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใตจรรยาบรรณ และสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  

จากความตองการของหลักสูตรฯ ตามที่กลาวมาขางตน ประกอบกับอาจารยภายในภาควิชาฯ 
เกษียณอายุราชการเม่ือป พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ทาน และกําลังจะเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2565 จํานวน                 
1 ทาน ทําใหภาควิชาฯ ขาดแคลนบุคลากรสําหรับความตองการของหลักสูตรฯ ตามที่กลาวไปแลวขางตน                      
ภาควิชาฯ จึงเสนอขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
ตําแหนงอาจารย มาทดแทนเพ่ือใหการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1003-029 สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป             
คณะมัณฑนศิลป เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลยั 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติกําหนดชื่อตําแหนงและตัดโอนตําแหนงและ

อัตราเงนิเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
  

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักหอสมุดกลางมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                 

สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-010 สังกัด
สํานักหอสมุดกลาง นั้น  

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางประสงคขออนุมัติกําหนดชื่อตําแหนงและตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-010 สังกัดสํานักหอสมุดกลาง เปนตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ไปตั้งจายในสังกัดฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหกําหนดชื่อตําแหนงและตัดโอนตําแหนงและ             
อัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-010 สังกัดสํานักหอสมุดกลาง เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ไปตั้งจายในสังกัดฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 สํ านักหอสมุดกลางขออนุ มัติ ใชกรอบอัตราพนักงานมหา วิทยาลั ย                 
ที่ไดรับจัดสรร 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในสวนของสํานักหอสมุดกลางไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
จํานวน 3 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางจึงประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรร
ดังกลาว จํานวน 3 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  

- ตําแหนงที่  1 ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ              
ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 

- ตําแหนงที่  2 ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ              
ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 

- ตําแหนงที่ 3 ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ สังกัดฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
สํานักหอสมุดกลาง 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ตําแหนงท่ี 1 และ 2 เนื่องจาก ตําแหนงบรรณารักษ
ปฏิบัติการปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานบรรณารักษและเอกสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

- ดานปฏิบัติการ ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศและ
จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอนออกบริการ รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิจัย ให
คําปรึกษา ตอบคําถามและชวยการคนควา ชวยสอนและฝกอบรมวิธีการใชสารสนเทศและการสืบคนฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหแกนักศึกษา อาจารย และผูใชบริการหอสมุด งานบริการทั่วไปของฝายหอสมุดพัฒนาคลัง
ปญญามหาวิทยาลัยศิลปากรและฐานขอมูลดานศิลปะการออกแบบและโบราณคดี รวบรวมวิเคราะหขอมูล
สถิติเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหอสมุด ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเผยแพรบนเว็บไซต สื่อสังคม
ออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดในรูปแบบตางๆ ปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลา
ราชการ และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

- ดานการวางแผน ปฏิบัติงานวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
เสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับงานหองสมุด เพ่ือเปนประโยชนประกอบการวางแผน และ
ออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ ของหองสมุด  

- ดานการประสานงาน ปฏิบัติงานประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหนวยงาน เพื่อกอใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด ชี้แจง แนะนํา และใหรายละเอียดเก่ียวกับ
ขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือรวมมือในการดําเนินงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
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- ดานบริการ ใหคําแนะนําและตอบคําถามเก่ียวกับขอมูลและการใชทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด เพ่ือประโยชนและความสะดวกแกผูใชบริการ 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ตําแหนงท่ี 3 เนื่องจาก ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานดานบรรณารักษและเอกสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

- ดานการปฏิบัติการ วิเคราะหเลขหมูและทํารายการหนังสือ และรายการดรรชนีวารสาร 
โสตทัศนวัสดุและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส รวมถึงคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร รวบรวม                 
เรียบเรียง คัดกรอง กลั่นกรอง เรียบเรียงขอมูล (Curate) จากแหลงตางๆ ทั้งในและนอกสํานักหอสมุดกลาง 
เพ่ือคัดสรรเนื้อหาแลวนําเสนอเนื้อหา (Content) สรางสรรครูปแบบการนําเสนอเนื้อหา (Content)                  
ผานชองทางประชาสัมพันธของหอสมุดฯ ศึกษา คนควา วิธีการและเทคนิคใหมๆ การใชเครื่องมืออุปกรณ               
ที่ทันสมัยดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานหองสมุดทั้งดาน
วิชาการและการใหบริการ  

- ดานการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

- ดานการประสานงาน ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือจัดกิจกรรมสื่อสารกับผูใชบริการในรูปแบบตางๆ รวมถึงสังเคราะหขอมูลที่ได เพ่ือนําไปใช
ประโยชนตางๆ เชน Customer Journey, Stakeholder Mapping จนถึงออกแบบบริการ ชี้แจงและให
รายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือ
ในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

- ดานการบริการ ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดาน
บรรณารักษและเอกสารสนเทศ รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และการใหบริการขอมูลทางวิชาการ 
เกี่ยวกับการทํางานที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน          
3 อัตรา ดังนี้  
 1. ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-038 สังกัดงานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ฝายหอสมดุวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
 2. ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-048 สังกัดงานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
 3. ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-2100-022 สังกัดฝายหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายบุณยกร           
วชิระเธียรชยั ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายบุณยกร วชิระเธียรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0803-032 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
ลาศึกษาเต็มเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 1 ป 11 เดือน 27 วัน ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดย           
ลาศึกษาเต็มเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และลาศึกษาโดยใชเวลา
ราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่              
31 กรกฎาคม 2564 นั้น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นายบุณยกร วชิระเธียรชัย ขยายเวลาศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว              
โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 8 เดือน 12 วัน ตั้งแตวันท่ี         
1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 รวมลาศึกษาทั้งสิ้น 2 ป 8 เดือน 8 วัน 

แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติ
ไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด                  
ที่ไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาที่ผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล          
ความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม 
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.  
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับ 
อนุมัตินั้น 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายบุณยกร วชิระเธียรชัย ขยายเวลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลา
ราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 8 เดือน 12 วัน ตั้งแตวันที่               
1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 เปนกรณพีิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 ขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถ

พิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิชาไดเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรู

ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ ในปงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จํานวน 19 ราย ดังนี้ 
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คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 3 ราย ไดแก 
  1. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน 
  2. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
  3. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน 
  1. รองคณบดีฝายบริหาร       ประธานกรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  3. หัวหนาภาควิชาประติมากรรม     กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  4. ผูชวยศาสตราจารยลูกปลิว จันทรพุดซา (ภาควิชาประติมากรรม)  กรรมการ 
  5. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ปรัชญารัติกุล (ภาควิชาภาพพิมพ)  กรรมการ 
  6. นางสาวจุรารัตน คนทน     เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
  1. รองคณบดีฝายบริหาร       ประธานกรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  3. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ     กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  4. ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย (ภาควิชาภาพพิมพ)   กรรมการ 
  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทัยรัตน คําศรีจันทร (ภาควิชาศิลปไทย) กรรมการ 
  6. นางสาวจุรารัตน คนทน     เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 
  1. รองคณบดีฝายบริหาร       ประธานกรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  3. หัวหนาภาควิชาศิลปไทย     กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  4. อาจารยสุกัญญา สอนบุญ (ภาควิชาศิลปไทย)    กรรมการ 
  5. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก โลหะกุล (ภาควิชาประติมากรรม)  กรรมการ 
  6. นางสาวจุรารัตน คนทน     เลขานุการ 

คณะโบราณคด ีจํานวน 1 ราย ไดแก  
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา 
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา  
  1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี   ประธานกรรมการ 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ (ภาควิชาภาษาตะวนัออก) กรรมการ 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดํารงพล อินทรจันทร (ภาควิชามานษุยวิทยา) กรรมการ 
  4. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง     เลขานุการ 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 ราย ไดแก 
  1. ศาสตราจารยพิเศษเสนอ นิลเดช  
  2. รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก  
  3. ศาสตราจารยจรัญพัฒน ภูวนันท 
  4. อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร  
  5. ศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ  
  6. ศาสตราจารยกําธร กุลชล  
  7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน  
  8. รองศาสตราจารยมาลินี ศรีสุวรรณ  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 8 ราย ดังนี ้
  1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    ประธานกรรมการ 
  2. หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม     กรรมการ 
  3. หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม    กรรมการ 
  4. หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม    กรรมการ 
  5. หัวหนาภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  กรรมการ 
  6. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร    เลขานุการ 
  7. นางมุกดา  ถาวร      ผูชวยเลขานุการ 
  8. นางสาวเกศกนก  นรสาร     ผูชวยเลขานุการ 

คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 ราย ไดแก  
  1. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง 
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 
3. ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน (ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน) กรรมการ 
4. นายนายศุภฤกษ  ทับเสน     เลขานุการ 

  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก 
  1. ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย 
  2. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมามาลย บรรเทิง (ภาควิชาฟสกิส)  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา)   กรรมการ 
5. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท     เลขานุการ 



 17

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ศาสตราจารย ดร. ไพโรจน สัตยธรรม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร (ภาควิชาคณิตศาสตร)  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลินี ชัยยะ (ภาควิชาคณิตศาสตร)   กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา)   กรรมการ 
6. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท     เลขานุการ 

  คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก 
  1. รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารณี บุญชวยเหลือ (ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล (ภาควิชาเภสัชกรรม)  กรรมการ 
4. นางอารยา ธนะวัฒนานนท     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิเชียร ลีลาสงาลักษณ 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.วราภรณ ศกศวัตเมฆินทร (ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฏัฐิญา คาผล (ภาควิชาเภสัชกรรมชมุชน)  กรรมการ 
4. นางอารยา ธนะวัฒนานนท     เลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 2 ราย ไดแก  

  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญ วสันตกรณ 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสร ี

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญ วสันตกรณ 
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยหิรัญรตัน สุวรรณนท ี(ผูทรงคุณวุฒินอกคณะวิชา) กรรมการ 
3. หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน (ภาควิชาวิทยาการและวศิวกรรมวัสดุ) กรรมการ 
5. นางพนิดา  ตันติอํานวย     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสร ี
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) กรรมการ 
3. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย (ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ) กรรมการ 
5. นางพนิดา ตันติอํานวย      เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ         
ผูมีความรู ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย ตามรายชื่อที่คณะฯ 
เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นางสาววิรัญญา โกเมนกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ดวย นางสาววิรัญญา โกเมนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ 

ตําแหนงเลขที่ S-2-1403-010 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มีความประสงคขออนุญาตลาศึกษา
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดวยทุนสวนตัว (ขณะนี้อยูระหวางเสนอขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอปริญญาข้ันสูงจากคณะเภสัชศาสตร)    
มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2569 โดยคณะเภสัชศาสตรพิจารณาแลว            
เห็นควรอนุญาตให นางสาววิรัญญา โกเมนกุล ลาศึกษา เพ่ือกลับมาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยและ
รับผิดชอบการเรียนการสอนที่คณะวิชามอบหมายตอไป นั้น 

แตเนื่องจาก นางสาววิรัญญา โกเมนกุล บรรจุเขาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนอยกวา 1 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 มีใจความ
สําคัญวา พนักงานผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป และเปนพนักงานมาแลวเปนเวลา           
ไมนอยกวา 1 ป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และตองเปนผูที่ผานการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงานแลว 

ทั้งนี้ นางสาววิรัญญา โกเมนกุล เปนผูที่ผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว ตามมติ         
ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 13/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาววิรัญญา โกเมนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1403-010 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร           
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว (ขณะนี้อยูระหวางเสนอขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอปริญญาข้ันสูงจาก        
คณะเภสัชศาสตร) มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ

จัดสรร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
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ซึ่งในสวนของคณะศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 4 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 6 อัตรา ดังนี้  

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไข                      
การบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการสอนศิลปะ                    
โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก สาขาวิชาศิลปศึกษามีความตองการผูที่เชี่ยวชาญ
ดานศิลปะทักษะปฎิบัติ วิจิตรศิลป และปจจุบันสาขาวิชาศิลปศึกษามีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกสอนไมเพียงพอ 

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร                      
วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตรและการสอนที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร และ
ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร/คณติศาสตรศึกษา 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ปจจุบันสาขาคณิตศาสตรมีอาจารยสังกัด
โรงเรียนสาธิตฯ เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงขาดอาจารยประจําสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

3. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรศึกษา/การสอนวิทยาศาสตร/ฟสิกส/ฟสิกสศึกษา/
หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ทํา
วิทยานิพนธทางดานฟสิกส หรือปริญญาตรี สาขาวิชาฟสิกส/ฟสิกสศึกษา/การสอนฟสิกส 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ปจจุบันสาขาวิชาฟสิกสขาดอาจารยผูสอน                 
ในรายวิชาดานหลักสูตรและการสอนวิชาฟสิกส และขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก และปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอนขาดอาจารยผูสอนในรายวิชาดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และรายวิชาที่เก่ียวของกับสังคมศึกษา 
รวมทั้งจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอ 

5. ขออนุมัตใิชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือปฏิบัติงานตามภารงานดานงานสารบรรณ งานบุคคล งานอาคารสถานที่          
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งานยานพาหนะ และงานเลขานุการประจําภาควิชา และเพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2 อัตรา 
สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศกึษาศาสตร ดังนี้  

- ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ โดยมีเงื่อนไขการบรรจวุุฒิปริญญาตรี  
  สาขาวิชาการบัญชี 
- ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ โดยมีเงื่อนไขการบรรจวุุฒิปริญญาตรี  

         สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา จํานวน 6 อัตรา ดังนี ้

1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-008 สังกัดคณะศึกษาศาสตร เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อ
บรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ
สาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสอนศิลปะ โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี 
สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป 

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-013 สังกัดคณะศึกษาศาสตร เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคล              
เพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา/หลักสูตรและการสอนที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร/คณิตศาสตรศึกษา 

3. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1200-019 สังกัดคณะศึกษาศาสตร เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือ
บรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรศึกษา/การสอนวิทยาศาสตร/ฟสิกส/ฟสิกสศึกษา/หลักสูตรและการสอน              
ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส            
หรือปริญญาตรี สาขาวิชาฟสิกส/ฟสิกสศึกษา/การสอนฟสิกส 

4. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1207-108 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร              
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก 
และปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชา             
ที่เก่ียวของ 

5. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-001 โดยมีเงื่อนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และตําแหนงเลขที่ S-1-1201-010 โดยมีเงื่อนไขการบรรจุ            
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี 
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คณะศึกษาศาสตร  เพื่อปฏิบัติงานตามภารงานดานงานสารบรรณ งานบุคคล งานอาคารสถานที่                  
งานยานพาหนะ และงานเลขานุการประจําภาควิชา และเพื่อรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สังกัด
งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1800-025 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ นั้น  
  เนื่องจากปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน สงผลใหอัตรากําลังอาจารยผูสอนไมเพียงพอ            
ตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และอาจมีผลกระทบตออัตราจํานวนอาจารยตอนักศึกษา              
ของหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการประสงคขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1800-025              
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1809-025 ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการ
จัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1800-025 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ           
เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1809-025 ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการ
และงานอีเวนท คณะวทิยาการจัดการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 ขออนุมัติดําเนินการสรรหาและพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา              

ผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 796/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 สั่งแตงตั้ง               
นางภาวนา ใจประสาท พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3-2-24-1284 (ปจจุบันตําแหนงเลขที่ S-1-1001-001) 
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป นั้น  

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ขอ 11 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหารกลุมอํานวยการ มีวาระ   
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได ทั้งนี้ นางภาวนา ใจประสาท ไดครบวาระการดํารง
ตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป ต้ังแตวันที่ 2 เมษายน 2564 ในการนี้ คณะมัณฑนศลิปจึงมีความประสงค
ขออนุมัติดํ าเนินการคัดเลือกเพื่อย ายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
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สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
คณะมัณฑนศิลป และขอใหท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ดังกลาว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหดําเนินการสรรหาโดยวิธีคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้ง          
ใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป 
 2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการ           
คณะมัณฑนศิลป โดยมีตําแหนงและนามดังนี ้
  2.1 รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม    ประธานกรรมการ 
  2.2 คณบดีคณะมัณฑนศลิป    กรรมการ 
  2.3 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
  2.4 คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
  2.5 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
  2.6 นายศุภฤกษ ทับเสน    เลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.11 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของ รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ  สั งกัดภาควิชาเภสัชเคมี                     
คณะเภสัชศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี         
คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ ดานเคมีวิเคราะห เรื่อง แมสสเปกโตรเมทรี : 
พ้ืนฐานและการประยุกตใช มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น   

ในการนี้  รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ  ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 4 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของ รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.12 คณะอักษรศาสตร ขออนุ มัติ ใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลั ย                  
ที่ไดรับจัดสรร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของคณะอักษรศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 4 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 5 อัตรา ดังนี้  

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก เพ่ือทดแทนอัตราอาจารยที่เกษียณอายุในป 2563 จํานวน 1 ราย 
ประกอบกับเพ่ือรองรับการภาระงานของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก เพ่ือทดแทนอัตราอาจารยที่เกษียณอายุในป 2563 จํานวน 1 ราย 
ประกอบกับเพ่ือรองรับการภาระงานของภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 

3. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร 
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ภาควิชาสังคมศาสตรมีสัดสวนของจํานวนอาจารยตอนักศึกษา เทากับ 
1 : 37.88 (ปการศึกษา 2563) ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ สกอ.กําหนดไวในอัตรา 1 : 25 และมีภาระงานสอนวิชาเอก
สังคมศาสตรการพัฒนา วิชาโทรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร และสาขาวิชาเอเชียศึกษา 

4. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก                  
คณะอักษรศาสตร โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออกมีภาระงานสอน
วิชาเอกภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน ภาระงานสอนสาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาจีน เกาหลี ญ่ีปุน และ
เวียดนาม) ซึ่งมีนักศึกษาเลือกศึกษาเปนจํานวนมาก 

5. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ที่ไดรับ
จัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพื่อรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง               
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี                       
คณะอักษรศาสตร และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตรี เปนคุณวุฒิปริญญาโท 
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6. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายสิทธิชนะชัย              
จิระศิริโชติ จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 23,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร โดยใหนับระยะเวลา 
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบ 
เงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพื่อใหมหาวิทยาลัย              
นําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 

1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 
1.1 อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1102-012 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร เพ่ือดําเนินการ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  

1.2 อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขที่  A-1-1106-046 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร                  
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  

1.3 อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1110-028 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร เพ่ือดําเนินการ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  

1.4 อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1112-047 สังกัดภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร               
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  

1.5 อนุมัติ ให ใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทพนักงานประจํ า                
สายสนับสนุน ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1101-009 สังกัดงานบริหาร
และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และ
อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตรี เปนคณุวุฒิปริญญาโท 

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายสิทธิชนะชัย              
จิระศิริโชติ ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,500 บาท สังกัด             
งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร จากตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002 เปน ตําแหนง
เลขที่ S-1-1101-009 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยให
คณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบ เงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงิน          
สวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.13 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ยายและเปล่ียนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา            

สายวิชาการ ซึ่ งจ างดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย  ตํ าแหนงเลขที่  A-1-1100-117 สั งกัด                           
คณะอักษรศาสตร นั้น  

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรประสงคขออนุมัติดังนี ้
1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 
A-1-1100-117 สังกัดคณะอักษรศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1107-117 ไปตั้งจายใน
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตรคณะอักษรศาสตร 

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางสาวปรียาภรณ  
หมื่นราช จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1107-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,590 บาท สังกัด
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 
2564 โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดกิาร รอยละ 18 จากจํานวน
เงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 

1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย จาก ตําแหนงเลขที่                        
A-1-1100-117 สังกัดคณะอักษรศาสตร เปน ตําแหนงเลขท่ี A-1-1107-117 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร 

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางสาวปรียาภรณ  
หม่ืนราช ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,590 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร 
จากตําแหนงเลขท่ี A-2-1107-008 เปน ตําแหนงเลขที่ A-1-1107-117 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564  โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตาง 
พรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงาน
และกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง            
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนและหลักเกณฑ
วิธีการจาย (ฉบบัท่ี ..) 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองกฎหมายดําเนินการแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนและหลักเกณฑวิธีการจาย นั้น 
 บัดนี้ กองกฎหมายไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย            
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง          
บัญชีเงินเดอืนขั้นต่ําขั้นสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนและหลักเกณฑวิธีการจาย (ฉบับที่ ..) เรียบรอยแลว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ . .) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง            
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนและหลักเกณฑวิธีการจาย (ฉบับที่ ..) ตามที่เสนอ 
และใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ปการศึกษา 2565 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2565 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา ปการศึกษา 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2565 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2565 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 2 ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 2 ระยะท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย คือ นางสาวพรดา 
มาลัยทอง นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา เนื่องจากเปนผูไดรับทุนตอเนื่องจากการจัดสรร
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และใหนักศึกษาไดรับทุนเดิมตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต  

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายดังกลาว ซึ่งมหาวิทยาลัยไดยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาที่เคยไดรับทุนเฉลิมราชกุมารี ดังนี ้

1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท 
2. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท 
3. คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท 
4. คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ จํานวน 500 บาท 
5. คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย  
ทั้งนี้ ไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับ

อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 2 ระยะที่ 2            
ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย ตามรายการขอ 1 - ขอ 5 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะ
เปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 624 691 Seminar for Graduate Students จํานวน 1 
หนวยกิต หนวยกิตละ 2,000 บาท ใหแกนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ตามบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The Institute National Polytechnique Toulouse 
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สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 2 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 4,000 
บาท (สี่พันบาทถวน)  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 624 691 Seminar for Graduate Students ใหแกนักศึกษาพิเศษ 
จํานวน 2 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ตามความในขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 ตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 624 691 Seminar for Graduate Students ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 2 ราย 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 การคืนเงินคาบํารุงหอสมุดสําหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียน/นักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานัก
หอสมุดกลางไดปดพ้ืนที่ใหบริการของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต ตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 ถึงปจจุบัน ซึ่งในชวง
เวลาดังกลาวมีบุคคลทั่วไปและนักเรียน/นักศึกษาไดสมัครสมาชิกรายปเมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
นั้น 

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการคืนเงินคาบํารุงหอสมุดสําหรับ
บุคคลท่ัวไปและนักเรียน/นักศึกษาที่ไดสมัครสมาชิกรายปเมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 จํานวน 11 
ราย ดังนี ้

1. บุคคลทั่วไป จํานวน 5 ราย รายละ 600 บาท 
2. นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 6 ราย รายละ 200 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคืนเงินคาบํารุงหอสมุดสําหรับบุคคลทั่วไป      
และนักเรียน/นักศึกษาที่ไดสมัครสมาชิกรายปเมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 จํานวน 11 ราย ตามที่
สํานักหอสมุดกลางเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การดูแลและติดตามความเปนอยูของนักศึกษาในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา อธิการบดีไดมอบหมายให               
กองกิจการนักศึกษาดูแลและติดตามความเปนอยูของนักศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในสภาวะปกติเพ่ือเปนการสรางเครือขายหอพักเอกชนภายนอก บริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งและมีความรวมมือกันอยางตอเนื่อง ซึ่งไดมีการประชุมหารือรวมกับผูประกอบการ
หอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จํานวน 93 แหง โดยผูประกอบการไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของ
นักศึกษาในสถานการณดังกลาว และจะพยายามสอดสองการเขา-ออก เพ่ือเนนความปลอดภัยของผูอยูหอพัก
ทุกราย พรอมใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอยางเต็มที ่

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

           
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


