
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 16/2564 

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. ผศ.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. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
6. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

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

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

22. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมดุกลาง กรรมการ 
23. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
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24. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
25. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
26. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
28. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง  

ผูเขารวมประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส 

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.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

   การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

12. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

13. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

14. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

15. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

16. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
17. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
18. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
19. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
20. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
21. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
22. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 
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หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.18 การแตงตั้งผู อํานวยการของหนวยงานภายในระดับกองท่ีมี
ภาระหนาที่ เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน ผาทอง 
ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี 
ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.ศภุกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค และรองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนย
นวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 15/2564 เม่ือวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 15/2564 เม่ือวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 15/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 3 สิงหาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที ่15/2564 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  2.2 รายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตาํแหนงเลขานุการหอศิลป 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1104/2564 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564 สั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการหอศิลป และตามประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2564 ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เลขานุการหอศิลป จํานวน 1 อัตรา โดยมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ จํานวน 1 ราย ตามประกาศฯ               
ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิสัยทัศนของผูสมัครเขารับการคัดเลือก รวมทั้งการสัมภาษณประกอบ          
การประเมิน เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวาไมมีผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเลขานุการหอศิลป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 การปรับปรุงรายละเอียดโครงการในงบประมาณรายจายจากเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการการเงิน งบประมาณ และพัฒนาการหา
รายไดของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณาเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใหจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ิมเติม 
ทั้งโครงการภารกิจประจําและโครงการภารกิจนโยบาย โดยใหระบุผูรับผิดชอบโครงการ แผนการใชจาย
งบประมาณเปนรายไตรมาสและกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยกองแผนงาน
ไดแจงใหคณะวิชา/สวนงาน และหนวยงานสวนกลาง ดําเนินการตามมติดังกลาว และกําหนดสงคืนภายในวันที่ 
16 สิงหาคม 2564 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตอไป นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการใน
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ทั้งนี้  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะของนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในการประชุมดังกลาว ซึ่งให
เพ่ิมเติมขอมูลในสวนของจํานวนเงินที่ใชจายเปนรายเดือน เพ่ือใหสามารถประมาณการเงินสดที่จะนําไปลงทุน
เพ่ิมเติมตอไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/สวนงาน ดําเนินการตามขอเสนอแนะของนายเลอศักดิ์ 
จุลเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 การจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564 และการจัดงานวันคลาย    

วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดจัดงานวันศิลป พีระศรี และงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประจําทุกป นั้น 

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบกําหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. งานวันศิลป พีระศรี กําหนดจัดในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร           

วังทาพระ ประกอบดวย การทําบุญตักบาตร การมอบรางวัลผูไดรับทุนสรางสรรคศิลป พีระศรี การแสดง
ปาฐกถาศิลป  พีระศรี นิทรรศการของคณะวิชาทางศลิปะและหอศิลป  

2. งานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดจัดในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564    
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประกอบดวย พิธีสงฆ พิธีมอบของที่ระลึกผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ 
และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรดีเดน ผูไดรับผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค และ
นักศึกษาเกาดีเดน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบ
ออนไลนทั้งหมด หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไมคลี่คลาย
และมีแนวโนมการแพรระบาดของเชื้อรุนแรงมากขึ้น เม่ือใกลถึงกําหนดการจัดกิจกรรมของงานวันดังกลาว  
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานขอมูลทุนวิจัยและขอมูลทรัพยสินทางปญญา  
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
รายงานขอมูลทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและขอมูลทรัพยสินทางปญญา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับแหลงทุน
และงบประมาณวิจัยแบงตามแหลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จํานวนทรัพยสินทางปญญา           
ป พ.ศ. 2561-2564 และขอมูลทุนวิจัยป 2563-2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน           
ปการศึกษา 2563   

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการศึกษาคางสง การ
ขอขยายเวลาสงเกรด และรายวิชาติดสัญลักษณ X และสัญลักษณ I ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษา
ปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2563 ขอมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

อนึ่ง ตามขอ 40 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหการวัดผลการศึกษาอาจกระทําไดหลายวิธีในระหวางภาคการศึกษา แตเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนวิชาเรียนไวในภาคการศึกษานั้น รายวิชาใดท่ีไมมีการสอบ          
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ใหคณบดีเปนผูประกาศใหนักศึกษาทราบกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ ใหคณะวิชารายงานผลการศึกษาใหมหาวิทยาลัยภายใน 14 วันนับแตวันปดภาคการศึกษา หรือตามท่ีปฏิทิน
การศึกษากําหนด หากพนกําหนดดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยยังไมไดรับรายงานผลการศึกษาจะบันทึกสัญลักษณ X 
ในรายวิชาดังกลาว และใหคณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาดําเนินการใหไดผลการศึกษารายวิชานั้นและสงให
มหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถรายงานผล
การศึกษาไดทันภายในกําหนดเวลาตอคณะกรรมการประจําคณะและรายงานตอสภาวิชาการดวย ในกรณีที่         
คณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาไดรายงานผลการศึกษาในรายวิชาใดมายังมหาวิทยาลัยแลว และอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชามีความประสงคจะขอแกไขผลการศึกษารายวิชานั้น ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา          
คําชี้แจงพรอมแนบสมุดคําตอบหรือหลักฐานการใหคะแนนทั้งกอนแกไขและหลังแกไข นําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และรายงาน
ใหสภาวิชาการทราบตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 (ราง) แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (ตลุาคม 
2564 - กันยายน 2569) มหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ราง) แผนปฏิบัติงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
(ราง) แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.มศก.) 
และ (ราง) แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะทํางาน
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทํา (ราง) แผนแมบทและ (ราง) แผนปฏิบัติงานดังกลาว โดยพิจารณาคัดสรร
โครงการที่มีคะแนนระดับ A และ B ตามเกณฑการพิจารณาแผนปฏิบัติงานป 2566 ของหนวยงานรวมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. โดยสงขอมูลดังกลาวผาน http://cutt.iy/EbNLeln และสงหนังสือยืนยันการสง
แผนปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งโครงการ อพ.สธ. จะทําหนังสือกราบบังคมทูลทรงทราบ      
ใตฝาละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เก่ียวกับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ พรอมทั้งขอใหหนวยงานทําหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณไป
ที่สํานักงบประมาณและตนสังกัด/แหลงทุน คูขนานกับที่สงไปยังผูอํานวยการ อพ.สธ. 

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 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนางสาวสาลินี อันตรเสน         

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยนางสาวสาลินี อันตรเสน เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประกอบกับนางสาวสาลินี อันตรเสน ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
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ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการให
นางสาวสาลินี อันตรเสน ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร นั้น 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุม 
ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเงื่อนไขของผูมีตําแหนง
ทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน โดยจะตองใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานกอน และเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานมีลักษณะเทียบเทากับตําแหนง          
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจะสามารถใชตําแหนงทางวิชาการนั้นๆ ได  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่           
8 กรกฎาคม 2564 ไดพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของ นางสาวสาลินี อันตรเสน แลว โดยมอบหมายให
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของเปนผูพิจารณาผลงาน            
ทางวิชาการของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอื่น ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแลว มีความเห็นวา 
นางสาวสาลินี อันตรเสน มีผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด             
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควรกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
ใหแก นางสาวสาลินี อันตรเสน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากรได 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวสาลินี อันตรเสน ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.2 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราวาง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา สายสนับสนุน จํานวน 3 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2564 อนุมัติใชกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย               
ตามที่คณะวทิยาศาสตรเสนอแลว นั้น  

เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร เปนไปดวย                
ความเรียบรอยและเกิดประสทธิผลสูงสุด คณะวิทยาศาสตรประสงคขออนุมัติ ดังนี้  



 9

1. เปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-006 
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เปนตําแหนง
นักการเงนิชํานาญการ 

2. เปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-015 
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปนตําแหนง                       
นักพัสดุชํานาญการ 

3. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวปาริชาติ อรามสรอย  
ตําแหนงนักการเงินชํานาญการ อัตราเงินเดือน 36,580 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี                   
คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ S-1-1301-501 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1301-006 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะวิทยาศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 

4. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวนภาลัย ศักดิ์ชัยศรี 
ตําแหนงนักพัสดุชํานาญการ อัตราเงินเดือน 32,480 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี            
คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ S-1-1301-503 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1301-015 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะวิทยาศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที ่1 กันยายน 2564 

5. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายกฤติกร สามิภักดิ์ ตําแหนง          
นายช างปฏิบัติการ อัตรา เงิน เดือน 34,970 บาท สั งกัดงานบริการการศึกษา สํ านักงานคณบดี                          
คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ S-1-1301-505 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1301-018 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะวิทยาศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที ่1 กันยายน 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 

1. อนุมัติใหเปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                    
S-1-1301-006 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
เปนตําแหนงนักการเงินชํานาญการ 

2. อนุมัติใหเปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                       
S-1-1301-015 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ 
เปนตําแหนงนักพัสดชุํานาญการ 
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3. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวปาริชาติ อรามสรอย  
ตําแหนงนักการเงินชํานาญการ อัตราเงินเดือน 36,580 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี                  
คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ S-1-1301-501 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1301-006 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะวิทยาศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 

4. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวนภาลัย ศักดิ์ชัยศรี 
ตําแหนงนักพัสดุชํานาญการ อัตราเงินเดือน 32,480 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี                   
คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ S-1-1301-503 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1301-015 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะวิทยาศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 

5. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายกฤติกร สามิภักดิ์ 
ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี                
คณะวิทยาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ S-1-1301-505 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)            
เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1301-018 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ                 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะวิทยาศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที ่1 กันยายน 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 แตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา          

ทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
รายได 

  
สรุปเรื่อง 

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

 
 

ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีมติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 

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

รวม  10 20 

 
ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะมัณฑนศิลป (ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ)) 

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ปจจุบันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรที่มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
เปนจํานวนมาก สงผลใหมีการขยายจํานวนรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเพิ่มข้ึนจากแผนการรับ
นักศึกษาเดิม และเพ่ือใหครอบคลุมสาขาวิชาทางดานศิลปะการออกแบบใหสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยานิพนธ
นักศึกษา ในหลักสูตรฯ ประกอบกับศักยภาพในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของคณาจารยประจําหลักสูตร
ใกลเต็มจํานวนตามเกณฑมาตรฐาน และเพ่ือเปนการขยายศักยภาพและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตใหตรงกับ           
ความหลากหลายของงานในสายวิชาดานศิลปะการออกแบบ คณะฯ จึงขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา โดยกําหนดรายละเอียด ดังนี ้

- เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ นฤมิตรศลิป ทัศนศิลป 
  วิจัยศิลปะการออกแบบ หรือสาขาที่เก่ียวของ 
- มีผลงานการออกแบบสรางสรรค และบทความตีพิมพทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับงาน 
  ดานศิลปะการออกแบบ 
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย               
สังกัดคณะมัณฑนศิลป จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขที่ A-2-1000-006 และ ตําแหนงเลขที่ A-2-1000-007 
เพ่ือประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติยายและเปล่ียนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1401-022 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
สํานักงานคณบดี นั้น 

เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคาและการบริหาร
บุคลากรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะเภสัชศาสตรประสงคขออนุมัติดําเนินการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2564 ดังนี้  

1. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน กรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1401-022 สังกัดงาน
บริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-1-1401-022 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร  

2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวยุพิน สิงหลอ ตําแหนง   
นักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขที่                 
S-1-1401-502 เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1401-022 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  

3. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน กรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1401-502 สังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1401-011 
ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน กรอบ
อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1401-022 สังกัด
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-1-1401-022 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่                 
1 กันยายน 2564 
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2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวยุพิน สิงหลอ 
ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขที่               
S-1-1401-502 เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1401-022 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 

3. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน กรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1401-502 สังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1401-011 
ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 

 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1225/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สั่งบรรจุ              
นางสาวเกษศิรินทร หอมวิเศษวงศา วุฒิ Master of Arts with Distinction in Visual Communication จาก 
Birmingham City University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-2000-006            
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เงินเดือน 26,250 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้น 

วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวเกษศิรินทร หอมวิเศษวงศา เนื่องจากเปนผูมีประสบการณการทํางานดานการสอน           
โดยปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยผูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยเปนประสบการณการ
ทํางานภายหลังสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ซึ่งเปนประสบการณการปฏิบัติงานตรง 10 เดือน 
 วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแลวเห็นสมควรให นางสาวเกษศิรินทร หอมวิเศษวงศา ไดรับ          
คาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 500 บาท โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณเงินรายได
สวนของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 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 เก่ียวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณ            
ใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย              
ราย นางสาวเกษศิรินทร หอมวิเศษวงศา โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 500 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่            
1 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปหลัง 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือน 
สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564             
โดยที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562  มีมติดังนี้  

1. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี ้
 (1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย           
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 (2) กลุมอํานวยการ และกลุมสายสนับสนุน  

2. กําหนดการบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงนิเดือนไว ดังนี้       
 (1) อธิการบดี เปนผูบริหารวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น            
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี              
เปนผูบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุม ตาม 1 (1) และ 1 (2)  
 ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขามกลุม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)           
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน
ใหเปนไปตามแผนตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา        
รอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564           
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

สรุปเรื่อง 
ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร              

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา          
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือ 
เลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพ่ือการเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)               
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติ           

ใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามทีท่ี่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564            

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของสํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 8 
อัตรา และเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติใช
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
จํานวน 2 อัตรา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้  

- ตําแหนงที่ 1 ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดงานจัดการทรัพยสิน              
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี  

- ตําแหนงที่  2 ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดงานกิจการพิ เศษ              
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี  
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โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ตําแหนงที่ 1 ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
สังกัดงานจัดการทรัพยสิน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบด ีเนื่องจาก งานจัดการ
ทรัพยสิน เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจและดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประกอบดวยพื้นที่สวนกลางของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร อาคารศนูยศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 อาคารศูนยรวม 2 อาคารศนูยเรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ (15 ชั้น) และดูแลโครงการผลิตน้ําดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี ้

1. ดานจัดหารายไดและผลประโยชนจากพ้ืนที่เชิงพาณิชยสวนกลางของมหาวิทยาลัย การ
ติดตอในเชิงธุรกิจระหวางหนวยงานของมหาวิทยาลัยและองคกรภายนอก การจัดทําสัญญาอนุญาตใหใช
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย  

2. ดานอาคารสถานที่  ใหบริการและอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานที่ อาคาร
หอประชุมใหกับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป และใหบริการระบบโสตทัศนศึกษา เพ่ือจัดการเรียน การสอน
ของคณะวิชา 

3. ดานแผนและงบประมาณ การวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผนดินและเงินรายได งานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดที่เก่ียวของ การจัดการความรูของ
บุคลากร การสํารวจความพึงพอใจโครงการตางๆ งานพิธีสําคัญของมหาวิทยาลัยตามที่ไดรับมอบหมาย  

4. ดานโรงพิมพ ใหบริการผลิตสิ่งพิมพประเภทตางๆ ที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการทําผลงาน
วิชาการใหกับคณาจารยและหนวยงานภายนอกเปนการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย  

5. ดูแลโครงการผลิตน้ําดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการผลิตน้ําดื่มสําหรับอุปโภคและ
บริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์  

6. งานดานระบบสารสนเทศที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน จัดทําระบบจัดเก็บ
เอกสาร ใหคําแนะนําคําปรึกษาที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน 

โดยมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web-Based Application) 
ดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขาย (Windows sever OS) และเขียนโปรแกรมเพื่อ เชื่อมตอระบบฐานขอมูล
ของกองงานวิทยาเขตฯ พัฒนาระบบฐานขอมูล (Database system) ของหนวยงานทั้งแบบระบบอินเทอรเน็ต 
(Internet based) และอินทราเน็ต (Intranet based) เพ่ือรองรับการทํางานของกองงานวิทยาเขตฯ สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองงานวิทยาเขตฯ (โครงการผลิตน้ําดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร งานชาง 
และซอมบํารุงและงานพัสดุ ฯลฯ) ภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ปจจุบันมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน จํานวน 1 คน 
ซึ่งไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและภาระงานที่รับผิดชอบ  

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ตําแหนงที่ 2 ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี เนื่องจาก งานกิจการพิเศษ  
มีภาระหนาที่ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการประจําปจากงบเงินรายได
และงบประมาณแผนดิน สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการรวมกับหนวยงานภายนอกสงเสริมการมีสวนรวมของ
คณะวิชา/หนวยงานในการจัดแสดงผลงานดานการวิจัยสรางสรรคการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม              
เพื่อแสดงศักยภาพผลงานวิชาการและองคความรูของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาเพื่อตอบสนองตอ             
ความตองการของสังคมและชุมชน ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนงานของ
ผูบริหาร กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในการศึกษาดูงานดานศิลปะ                    
และวัฒนธรรมในสวนของการเยี่ยมชมเรือนไทยโบราณ การจัดทําเว็บไซตและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับหนวยงานในการจัดทําใบแจงหนี้                          
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คากระแสไฟฟาและน้ําประปาจากบุคลากร ผูประกอบการรานคาและติดตามเรงรัดการชําระเงินในสวนของ               
คากระแสไฟฟาและน้ําประปา งานกิจการพิเศษจึงประสงคขอกรอบอัตราฯ ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ เพ่ือปฏิบัติงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานการจัดทําเว็บไซตเพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสาร โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของหนวยงาน และจัดทําระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บ            
คากระแสไฟฟาและน้ําประปาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 โดยมอบหมายใหปฏิ บัติ งานดานกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายและภารกิจต างๆ                     
ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web-Based Application) เว็บไซต ของ 
กองงานวิทยาเขตฯ เว็บไซตสํานักงานสีเขียว กองงานวิทยาเขตฯ เว็บไซตมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องแมขายของอาคารสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
ดูแลระบบสารสนเทศตางๆ ของหนวยงาน ดูแลระบบกลองวงจรปด  (CCTV Dashboard) ระบบติดตามผล            
การดําเนินโครงการฯ และระบบประชาสัมพันธรูปแบบดิจิทัล ดูแล แกไข อุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรของ           
เครื่องคอมพิวเตอร ดูแลการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักงานอธิการบดี พระราชวัง           
สนามจันทร วิเคราะห ออกแบบ จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนไปตามมาตรฐานและตรงตามความตองการ         
ของหนวยงาน และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ และสื่ออินโฟกราฟฟค เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของ
หนวยงานและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึง่จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ดังนี้  

- ตําแหนงที่ 1 ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-096 
สังกัดงานจัดการทรัพยสิน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี  

- ตําแหนงที่ 2 ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-114 
สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติ         

ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
(เงินรายไดสมทบ) 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)  
ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-026 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงนิเดือนเดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานกิจการพิเศษ นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการบริหารงานภายในกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงาน
อธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย จึงประสงคขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-026 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
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เดือนละ 19,500 บาท จากสังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไปตั้งจายในสังกัด          
งานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิ
ปริญญาตรีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-026 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท จากสังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไปตัง้จายในสังกัด
งานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี โดยมีเงื่อนไขการบรรจุ          
วุฒิปริญญาตรีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวนฤมล 

โหราเรือง 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-009 และคณะมัณฑนศลิป ไดดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัด
สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เรียบรอยแลว ปรากฏวานางสาวนฤมล โหราเรือง เปนผูผานการคัดเลือกฯ            
มีความเหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงดังกลาว โดยนางสาวนฤมล โหราเรือง ไดสําเร็จการศึกษาวุฒิบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งปจจุบัน นางสาวนฤมล 
โหราเรือง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่  E-2-0315-011 เงินเดือน 21,330 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี นั้น 

คณะมัณฑนศิลปจึงขออนุมัติยาย นางสาวนฤมล โหราเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-011 เงินเดือน 21,330 บาท 
สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่           
S-2-1001-009 เงินเดือน 22,750 บาท ไปสังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป โดยใหไดรับเงินเดือนอัตรา         
แรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ สํานักงานบริการวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี พิจารณายินยอมใหยาย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยาย นางสาวนฤมล โหราเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-011 
เงินเดือน 21,330 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-009 เงินเดือน 22,750 บาท ไปสังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป 
โดยใหไดรับเงินเดือนอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ 
สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พิจารณายินยอมใหยาย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.11 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                   
คณะศึกษาศาสตร 
(วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.12 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง เปลี่ยนเลขที่ตําแหนง และเงื่อนไขการบรรจุ

กรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1305-513 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
สังกัดภาควิชาฟสิกส นั้น  
  เนื่องจากปจจุบันภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ขาดแคลนผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ            
ที่ตองเตรียมปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติตางๆ ของภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตรจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ
ตําแหนง เปลี่ยนเลขที่ตําแหนง และเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนง         
นายชางปฏิบัติการ เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี ตําแหนงเลขที่ S-1-1305-513 สังกัดภาควิชาฟสิกส               
คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ตําแหนงเลขที่             
S-2-1305-004 สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง เปลี่ยนเลขที่ตําแหนง และเงื่อนไข
การบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนายชางปฏิบัติการ เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาตรี  ตําแหนงเลขท่ี S-1-1305-513 สังกัดภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  เปนตําแหนง
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ตําแหนงเลขที่ S-2-1305-004 สังกัดภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.13 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร

และขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย 
  

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

มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลยั ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของคณะมัณฑนศิลปไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 2 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  
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ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน          

ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการยายและ
เปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมณัฑนศิลป 

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายเศกสันต                 
แสงทอง จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-501 อัตราเงินเดือน เดือนละ                   
34,190 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ               
รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน          
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-008
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป  
 2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นายเศกสันต                 
แสงทอง จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-501 เปนตําแหนง             
นั ก เทค โน โ ลยี สา รสน เทศปฏิบั ติ ก า ร  ตํ า แหน ง เ ลข ท่ี  S-1-1001-008 อัต ร า เ งิ น เ ดื อน  เ ดื อนละ                   
34,190 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงิน
สวัสดิการรอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพื่อใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุน
สวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.14 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันที่           

1 ตุลาคม 2564 
  

สรุปเรื่อง 
ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจ ัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย             

ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 2 ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
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สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564      
โดยที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติดังนี้  

1. กําหนดหลักเกณฑการใชวงเงินในสวนที ่ไมเกินรอยละ 0.03 ซึ่งอยูในอํานาจของ
อธิการบดี และในสวนไมเกินรอยละ 0.10 ซึ่งอยูในอํานาจของคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ 

2. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี ้
 (1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย          
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 (2) กลุมอํานวยการและกลุมสายสนับสนุน  

3. กําหนดการบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงนิเดือนไว ดังนี้        
 (1) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี             
เปนผูบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุมของหนวยงาน ตาม 2 (1) และ 2 (2)  
 ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงิน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขามกลุม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปหลัง (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.15 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละ

ของฐาน ในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564) เพื่อการเลื่อนเงนิเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

  
สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ           
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด นั้น  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย 
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
อัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมิน
ครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพ่ือการเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่            
1 ตุลาคม 2564 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.16 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ก.พ.ต.) 
  

สรุปเรื่อง 
ตามที่ ที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันท่ี             

27 สิงหาคม 2562 มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2562 เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที ่1593/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 นั้น 

เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว  จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 9 กนัยายน 2564 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน           
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ขอ 15 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับ
ตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน เรียกโดยยอวา “ก.พ.ต.” โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ประกอบดวย 

(1) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนรองประธานอนุกรรมการ 
(3) คณบดี หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งเลือกกันเอง 

จํานวน 3 คน เปนอนุกรรมการ 
 (4) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนอนุกรรมการ 

ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย เปนเลขานุการ โดยมีหัวหนางานและบุคลากรของ
กองทรัพยากรมนุษยรวมจํานวนไมเกิน 3 คน เปนผูชวยเลขานุการ 

ในการนี้  จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเสนอรายชื่อเ พ่ือแตงตั้งเปน
คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.) ตอไปดวย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัตใิหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนง
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ก.พ.ต.) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป โดยประกอบดวยผูมีตําแหนง 
และนาม ดังนี ้
 1. รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานอนกุรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    รองประธานอนุกรรมการ 
 3. คณบดีคณะมัณฑนศิลป    อนุกรรมการ 
 4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร   อนุกรรมการ 
 5. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี  อนุกรรมการ 
 6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   อนุกรรมการ 
 7. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  เลขานุการ 
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 8. หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนษุย  ผูชวยเลขานุการ 
 9. นางสาวสุนทรี รุงเรือง     ผูชวยเลขานุการ 
 10. นางสาวทวีพร กั้วะหวยขวาง   ผูชวยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.17 ขออนุญาตใหบุคลากรในสังกัดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

  
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลป มีความประสงคขออนุญาตให รองศาสตราจารยสืบพงศ เผาไทย                  
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-064 สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป          
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด                 
2 ป 7 เดือน ตั้งแตวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น 

แตเนื่องจาก รองศาสตราจารยสืบพงศ เผาไทย มีอายุ 54 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 
มีใจความสําคัญวา พนักงานผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป และเปนพนักงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณพีิเศษเฉพาะราย และตองเปนผูที่ผานการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพจิารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให  รองศาสตราจารยสืบพงศ เผาไทย พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-064 สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 2 ป 7 เดือน 
ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567  เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.18 การแตงตั้งผูอํานวยการของหนวยงานภายในระดับกองท่ีมีภาระหนาที่  

เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  

สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการของ
หนวยงานภายในระดับกองที่มีภาระหนาที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป จํานวน 4 ราย ดังนี้ 

1. อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
 ตัง้แตวันที่ 11 กันยายน 2562 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุกาญจน ผาทอง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการ 
 วิชาศกึษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2562 

3. รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศกึษา 
 แหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2562 
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4. รองศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย  
 นวัตกรรมและการสรางสรรค 

 ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
 เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระ
การดํารงตําแหนงของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของศูนยหรือหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืน          
ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ขอ 7 กําหนดให
ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใหมอีกได  
 ในการนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการของหนวยงานภายในระดับกอง         
ที่มีภาระหนาที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ดังรายชื่อขางตน ใกลจะครบวาระ
การดํารงตาํแหนง ดังนี ้

1. อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่                                  
10 กันยายน 2564 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุกาญจน ผาทอง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการ 
 วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่                                 
10 กันยายน 2564 

3. รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษา 
 แหงมหาวิทยาลัยศลิปากร 

จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่                                     
24 กันยายน 2564 

4. รองศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย  
 นวัตกรรมและการสรางสรรค 

จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่                                 
19 พฤศจิกายน 2564 

จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 4 ราย ดังรายชื่อ
ขางตน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการของหนวยงานภายในระดับกองที่มีภาระหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหแตงตั้ งพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 4 ราย                  
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการของหนวยงานภายในระดับกองที่มีภาระหนาที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 
2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 
2564) โดยไดนําสงแผนดังกลาวไปยังคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือรายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ตามแผนดังกลาว นั้น 

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 
2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 
2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) โดยมอบหมายใหกองกฎหมายปรับเพ่ิมเติม “หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด” ไวใน
ยุทธศาสตรท่ี 1 กอนดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งโครงการเชิงนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ภาพรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปรอบ 9 เดือน จากตัวชี้วัด
ทั้งสิ้นจํานวน 49 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 39 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
79.59 และคะแนนเชิงคุณภาพโดยรวมมีผลการดําเนินงานเทากับ 4.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อ
พิจารณาตามยุทธศาสตรพบวา ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพ่ือ
แกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 85.71 และ
คะแนนเชิงคุณภาพ 4.14 คะแนน ลําดับตอมายุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสู



 26

สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 83.33 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.83 
คะแนน ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใชอยางมีประสิทธิภาพ : 
SMART ADMINISTRATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 80.00 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.23 คะแนน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC 
REPUTATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 77.77 และคะแนนเชิงคุณภาพ 4.36 คะแนน และ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND 
ALUMNI มีผลการดําเนินงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.00 และคะแนนเชิงคุณภาพ 3.67 คะแนน ตามลําดับ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
คะแนนเชิง
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง 
และความมีช่ือเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC 
REPUTATION 

18 14 77.77 4.36 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม 
ตอบโจทยการเปลีย่นแปลงของประเทศ เกิดคณุคาทาง
เศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม : 
RESEARCH AND CREATIVITY 

7 6 85.71 4.14 

ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบรหิารจดัการที่ทันสมยั 
นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธภิาพ : 
SMART ADMINISTRATION 

10 8 80.00 4.23 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสรมิ
ความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART 
STUDENT AND ALUMNI 

8 6 75.00 3.67 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากร
สูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

6 5 83.33 4.83 

รวม 49 39 79.59 4.24 
 

2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานโครงการ
ภารกิจนโยบายรอบ 9 เดือน พบวา โครงการเชิงนโยบายสวนใหญมีการเลื่อนและปรับรูปแบบโครงการ
เนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติโควิด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) ตามที่กองแผนงาน
เสนอ 

ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาเรงติดตามผลการดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราเรียกเก็บ

เงินคาบริการหองพักอาศัยในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคปรับปรุงหลักเกณฑ และอัตรา
เรียกเก็บเงินคาบริการในการใหบรกิารหองพักอาศัยในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราเรียกเก็บเงินคาบริการหองพักอาศัยในอาคาร         
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ และอัตราเรียกเก็บเงินคาบริการหองพักอาศัยในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร หลักสูตร
ความรวมมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตรสาขา
วิชาชีพครู (4 ป) ชั้นปที่ 4 และหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู (5 ป) ชั้นปที่ 5 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาศิลปศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรความรวมมือระหวาง
คณะศึกษาศาสตร กับคณะวิทยาศาสตร) 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร หลักสูตรความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู (4 ป) ชั้นปท่ี 4 และหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 
(5 ป) ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
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ศิลปศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร กับ
คณะวิทยาศาสตร)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร หลักสูตร
ความรวมมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู (4 ป) ชั้นปที่ 4 และหลักสูตร
สาขาวิชาชีพครู (5 ป) ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรความรวมมือระหวาง        
คณะศึกษาศาสตร กับคณะวิทยาศาสตร) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 วิทยาลัยนานาชาตขิอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
เรียนใหแกนักศึกษาพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตตามโครงการแลกเปลี่ยนมารโคโปโล สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
จํานวน 4 ราย ในภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

1. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนวยกิตละ 7,500 บาท 
จํานวน 15 หนวยกิต จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 

2. ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนวยกิตละ 7,500 
บาท จํานวน 22 หนวยกิต จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถวน) 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,110,000 บาท 
(หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ โดยไม
ยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หาก
ไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 4 ราย ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในขอ 7 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดย
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ไมยกเวนคาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หาก
ไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การลงทุนจัดตั้งอาคารศูนยการเรียนรูนานาชาต ิมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นท่ี

สวนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธาน ี
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งพ้ืนที่สวนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี 
ปจจุบันมีอาคารจํานวน 1 หลัง (อาคารอเนกประสงค) และมีพ้ืนที่ใชสอย 4,375 ตารางเมตร ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี เพ่ือรองรับตอการใช
งานตามเปาหมายและอัตลักษณเชิงพ้ืนที่ โดยนําเสนอภาพลักษณดาน Art and Technology นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานมีความสอดคลองกับนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและ
สามารถใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่          
โดยกองแผนงานไดเสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทุนจัดตั้งอาคารศูนยการเรียนรูนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พื้นที ่ส วนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี โดยวิทยาลัยนานาชาติรวมกับคณะ
วิทยาการจัดการไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยในการรวมลงทุนเพ่ือกอสรางอาคารศูนยการเรียนรู
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีลักษณะการใชพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี ้

1. อาคารศูนยการเรียนรูนานาชาติ ความสูง 8 ชั้น พ้ืนที่ใชสอยรวม 12,792 ตารางเมตร 
อาคารตั้งอยูบริเวณทิศใตของที่ดินขนานกับอาคารอเนกประสงค งบประมาณคากอสรางอาคารรวม 
300,530,000 บาท ประกอบดวย คากอสราง 260,530,000 บาท และคาครุภัณฑ 40,000,000 บาท ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาทางกายภาพ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2564 

2. อาคารอเนกประสงค (โรงอาหาร) ความสูง 1 ชั้น พ้ืนที่ใชสอยประมาณ 1,334 ตารางเมตร 
งบประมาณคากอสรางโรงอาหารรวม 20,000,000 บาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาทางกายภาพ ครั้งที ่1/2563 เมือ่วันที่ 13 มีนาคม 2563 

3. งบประมาณคากอสรางอาคารศูนยการเรียนรูนานาชาติรวมโรงอาหาร 320,530,000 บาท  
ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติไดจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนจัดตั้งศูนยการ

เรียนรูนานาชาติ มหาวิทยาลัยศลิปากร เพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนกอสรางอาคาร  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้ 
1. การดําเนินการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่

สวนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตามผังบริเวณที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาทางกายภาพ โดยใชงบประมาณจากวิทยาลัยนานาชาติและคณะวิทยาการ
จัดการรวมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

2. การดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค (โรงอาหาร) โดยใชงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  
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แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การพิจารณามอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
  (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ
ทดสอบแรกเขาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 
ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันอังคารที่ 

22 มิถุนายน 2564 ไดใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันและรูปแบบการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวย
แบบทดสอบ STEP เปนวันที่ 18-19 กันยายน 2564 และวันที ่25-26 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยยังไมคลี่คลาย และมีแนวโนมการแพรระบาดของเชื้อรุนแรงมากข้ึน ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 14) ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขอ 5 กําหนดวา “...ใหยกเลิกหรือ
เลื่อนการจัดอบรม สัมมนา การประชุม กิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีการรวมตัวของบุคคล
มากกวา 5 คน...” ซึ่งการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตองมีคณะอนุกรรมการประสานงาน     
การจัดสอบ คณะอนุกรรมการฝายสนามสอบ และเจาหนาที่ดําเนินการควบคุมการจัดสอบมากกวา 5 คนตอวัน 
จึงทําใหไมสามารถดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษได ดังนั้น ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบ          
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2564 ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน ออกไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวย
แบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไลน ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเสนอ 
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ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   รายงานความคืบหนาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนีว้ิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรยังไมพบวามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษา/บุคลากรรายใหม สําหรับ
บุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง (มีการติดเชื้อภายในครอบครัว) จะใหแยกกักตัวที่บาน ทั้งนี้ นักศึกษา/บุคลากรไดรับ
การฉีดวัคซีนครบทุกคนแลว 

ทั้งนี้ รองอธิการบดี เพชรบุรี ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดรับแจงวา
มีนักศึกษาติดเชื้อ จํานวน 1 ราย ซึ่งเดินทางมาจากอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยโรงพยาบาลสนาม 
อําเภอชะอํา จะเขารับนักศึกษาในวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 และมีนักศึกษารักษาหายแลวซึ่งมีกําหนดออกจาก
โรงพยาบาลสนามในวันที่ 18 สงิหาคม 2564 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.2   โครงการ SU First Meet Freshy 2021 ปฐมนิเทศนักศึกษาและตอนรับ

นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 ผานสื่อออนไลน 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด
ดําเนินการกิจกรรมโครงการ SU First Meet Freshy 2021 ปฐมนิเทศนักศึกษาและตอนรับนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 13 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 เพ่ือเปนการตอนรับและเตรียมความพรอม
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหตระหนักถึงความสําคัญตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตองเรียนรู ปรับตัวสูสังคมใหม 
รวมถึงแนะนําการบริการเพ่ือดูแลนักศึกษาทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพ โดยกําหนดจัดในรูปแบบออนไลนผาน
ชองทาง DSA SU Channel และการถายทอดสด (Live) โดย Social Media Zoom ในวันเสารที่ 21 สิงหาคม 
2564 ตั้งแตเวลา 08.00-16.00 น. โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

ภาคเชา VisualizeLab STUDIO เริ่มออกอากาศเวลา 08.00-12.00 น. (ถายทําเมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2564) 

- พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ โดยอาจารยสมบัติ วงศอัศวนฤมล คณะมัณฑนศลิป 
- พิธีบายศรีสูขวัญ โดย ดร.ปริญญา ปนสวุรรณ 
- พิธีฝากตัวเปนศิษยและไหวครู โดยผูแทนผูปกครองและนักศึกษา คณะโบราณคดีและคณะ

วิทยาศาสตร 
- ปติสนทนา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
- ศูนยระบายศิลปและเกมนันทนาการ 
- บทเพลงประจํามหาวิทยาลัย Santa Lucia ศิลปากรนิยม และกลิ่นจัน 
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ภาคบาย แนะนําการใหบริการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาตองติดตอเปนประจํา 
ถายทอดสดเวลา 13.00-16.00 น. 

- เรียนรูสรางสรรค โดยกองบริหารงานวิชาการ  
- ทันยุคเทคโนโลยี โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  
- วิถีหองสมุดอุดมฝน โดยสํานักหอสมุดกลาง  
- พระจันทรเพชร ศิลปากร โดยงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  5.3  การลดอตัราคาใชจายในการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป

ที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปน
ผูดําเนินการ ซึ่งมาจากคาธรรมเนียมการศึกษาจากคณะวิชาท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดฝีายบริหารไดขอหารือในที่ประชุมวา ตามที่ทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 ได พิจารณามาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีมติให
ความเห็นชอบแนวทางการใหความชวยเหลือ ดังนี ้ 

1. การใหสวนลดคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แบงออกเปน 
3 สวน ตามอัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ ดังนี ้

1.1 ลดคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาสวนที่ไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 50 
1.2 สวนท่ี 50,001 - 100,000 บาท ลดรอยละ 30 และ 
1.3 สวนท่ีเกิน 100,000 บาท ลดรอยละ 10 

2. การใหสวนลดจะเปนลักษณะรวมจายระหวางรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 
ซึ่งจะเปนการใหสวนลดสูงสุดรวมกันไมเกินรอยละ 50 หรือเทากับสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนไมเกินรอยละ 20 
และภาครัฐสนับสนุนเพ่ิมเติมอีกไมเกินรอยละ 30 นั้น 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการลดอัตราคาใชจายในการบริหารจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ ซึ่ง
มาจากคาธรรมเนียมการศึกษาจากคณะวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2564 ในอัตรารอยละ 20 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการลดอัตราคาใชจายในการบริหารจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปน
ผูดําเนินการ ซึ่งมาจากคาธรรมเนียมการศึกษาจากคณะวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2564 ในอัตรารอยละ 20 โดยมอบหมายใหกองกฎหมายตรวจสอบระเบียบ/
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ประกาศในสวนที่เก่ียวของ กอนจัดทําประกาศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


