
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 17/2564 

วันอังคารที่ 31 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.ประพล เปรมทอง รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
20. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
21. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

22. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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23. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
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 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   

5. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

6. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

7. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

8. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

9. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

10. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

11. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

12. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

13. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

14. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
15. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย   
16. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
17. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
18. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
19. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.13 ขออนุญาตใหบุคลากรลาศึกษาตอระดับปริญญาโท ซึ่งเก่ียวของกับ 
ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิจึงไดรับอนุญาตใหออกจาก
หองประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 16/2564 เม่ือวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2564 เม่ือวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 16/2564 เม่ือวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2564 เม่ือวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ไมมี 
 

ระเบียบวาระที ่ 2.2 การจัดสรรเงินท่ีไดรับพระราชทานพระราชทรัพยสนับสนุนการดําเนินการ
รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามพระราชประสงค 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือท่ี นร 0403 (กน)/9002 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
2564 แจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหผูแทนพระองคเชิญเงิน
พระราชทานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิม              
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และสมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสมทบ
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โดยเสด็จพระราชกุศล รวมจํานวนทั้งสิ้น 99,900,000 บาท (เกาสิบเกาลานเกาแสนบาทถวน) มอบให
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามอบใหหนวยงานที่เก่ียวของไปดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไป
ตามพระราชประสงค โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิ จัยและนวัตกรรม (อว.) ไดรับเงิน
พระราชทาน จํานวน 18,900,000 บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาทถวน) นั้น 

ในการนี้ ศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ศปก.อว.) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการบริหารการจัดสรรเงินที่กระทรวง อว. ไดรับพระราชทานดังกลาวใหเกิดประโยชน
สูงสุดและเปนไปตามพระราชประสงค ซึ่งไดพิจารณาจัดสรรเงินใหแกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานในสังกัด 
อว. รวมจํานวน 46 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลสนามเครือขาย อว. และศูนยแยกกักในชุมชนหรือ        
ศูนยพักคอย (Community Isolation) ทั้งนี้ ฝายเลขานุการ ศปก.อว. ไดแจงใหทราบวามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดรับการจัดสรรเงิน จํานวน 300,000 (สามแสนบาทถวน)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ   

สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาสที่ 3 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง
ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน 
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานที่มีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                   
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพื่อใหชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Document) ไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น  

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสาร   
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (e-Document) ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาสที่  3               
(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 5 
หนวยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร            
กองทรัพยากรมนุษย กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
จํานวน 80,494 แผน คิดเปนคาใชจายที่สามารถลดได จํานวนทั้งสิ้น 41,382 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามรอย   
แปดสิบสองบาทถวน) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดวยเกณฑ EdPEx 

มหาวิทยาลัยศิลปากร การตรวจประเมิน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ดวยเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ผาน ZOOM Meeting ซึ่งปการศึกษา 
2563 เปนปที่สองที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดวยเกณฑ EdPEx 

 ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบกําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในดวยเกณฑ EdPEx มหาวิทยาลัยศิลปากร การตรวจประเมิน ระดับสถาบัน            
ปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน 2564 โดยวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินจะ
ประชุมรวมกัน Consensus Review วันพฤหัสบดีท่ี 2 กันยายน 2564 และวันศุกรที่ 3 กันยายน 2564 
คณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยม (Site Visit) สัมภาษณและรายงานผลการตรวจเยี่ยม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงานรวมท้ังบุคลากรให
ศึกษาขอมูลตามตัวชี้วัดที่เก่ียวของกอนเขารับการสัมภาษณในวันและเวลาดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ป งบประมาณ  พ .ศ . 2564 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทาง
การเงิน พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 25.49 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหัก
ลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 25.40 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 การชี้แจงการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564          
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) กับหัวหนาสวนงาน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ไดใหความ
เห็นชอบเก่ียวกับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา    
สวนงาน ดังนี ้

1. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานนะเทียบเทาคณะ และคูมือการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564)  

ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะใหพิจารณาทบทวนปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ซึ่งใชในการติดตามและประเมินผล    
มา 4 ป แลว โดยในการทบทวนปรับปรุงขอบังคับฯ ควรรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ 
เพ่ือการมีสวนรวม รวมทั้งควรมุงเนนเรื่องการลดขั้นตอนการทํางาน ความกระชับ และการนําไปใชประโยชนใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน นั้น 

ในการนี้ ประธานไดชี้แจงการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) กับ
หัวหนาสวนงาน ดังนี ้

 
การดําเนินการ กําหนดการสง 

1. คณะกรรมการจัดสงเอกสารขอมูลตางๆ ใหหัวหนา 
สวนงานและเลขานุการสวนงาน พรอมทั้งแจงใหดําเนินการ
ตางๆ 

คณะกรรมการจัดสงเอกสารใหหัวหนา   
สวนงาน และเลขานุการสวนงานแลว     

เมื่อวันที ่25 สิงหาคม 2564 
2. เลขานุการสวนงานแจงรายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 
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การดําเนินการ กําหนดการสง 
3. บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ online (ผาน
ระบบ SU Web Portal มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ระหวางวันที ่8 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 

4. คณะกรรมการจัดสนทนากลุม (วัน-เวลาและกําหนดการ
ของแตละสวนงานจะแจงใหทราบภายหลัง) 

ชวงวันที ่18-29 ตุลาคม 2564 
(คณะ สวนงานละประมาณครึ่งวัน) 

5. หัวหนาสวนงานกรอกขอมูลผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอรมที่กําหนดและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงานเสนอคณะกรรมการ (จัดทําเปนเลมตาม
รูปแบบที่กําหนดในคูมือการติดตามและประเมินผลฯ) 

ภายในวันที ่29 พฤศจิกายน 2564 

6. เลขานุการสวนงานรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ สงให
คณะกรรมการ 

ภายในวันที ่29 พฤศจิกายน 2564 

7. คณะกรรมการจัดสงรางรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ใหหัวหนาสวนงานเพ่ือใหขอสังเกตขอเสนอแนะ
ในประเด็นตางๆ 

ภายในวันที ่21 มกราคม 2565 

8. คณะกรรมการเชิญหัวหนาสวนงานมาสนทนา วันที่ 26 มกราคม 2565 
9. คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาราง 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ 

 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดี/หัวหนาสวนงานประชาสัมพันธแจงเรื่องการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหบุคลากรและ
นักศึกษาทราบ รวมทั้งรวมกันพิจารณาใหขอเสนอแนะการทบทวนปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร   
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดใหขอเสนอแนะไว 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
ระเบียบวาระที่  3.1 การจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันท่ี 
17 สิงหาคม 2564 ไดรับทราบกําหนดการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลนท้ังหมด หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไมคลี่คลายและมีแนวโนมการแพรระบาดของเชื้อรุนแรงมากขึ้น เมื่อ
ใกลถึงกําหนดการจัดกิจกรรมของงานวันดังกลาว นั้น 
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เนื่องจากรัฐบาลไดผอนปรนมาตรการในเรื่องจํานวนบุคคลที่เขารวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมใน
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด โดยหามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุมของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกวา 
25 คน ตามที่ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารูปแบบการจัดงานวันศิลป พีระศรี 
ประจําป พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 โดยไดกําหนดจัดกิจกรรมเปน 2 รูปแบบ คือ การจัด
กิจกรรมแบบออนไลน (Online) และการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (Onsite) เฉพาะที่เชิญ
เปนการภายใน ซึ่งจะจํากัดผูเขารวมกิจกรรมไมเกิน 25 คน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว  
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรูปแบบการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 
พ.ศ. 2564 ในวันพุธท่ี 15 กันยายน 2564 จํานวน 2 รูปแบบ คือ การจัดกิจกรรมแบบออนไลน (Online) และ
การจัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (Onsite) เฉพาะที่เชิญเปนการภายใน ซึ่งจะจํากัดผูเขารวม
กิจกรรมไมเกิน 25 คน ตามที่เสนอ 
 
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 คณะอกัษรศาสตรขออนุมัติจาง นายจิว ตั้งศุภธวัช เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-003 สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี นั้น 
  คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายจิว ตั้งศุภธวัช 
วุฒิครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายจิว             
ตั้งศุภธวัช เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-2-1101-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะอักษรศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา คณะอักษรศาสตร  ประธานกรรมการ 
2. หัวหนางานบริการการศกึษา คณะอักษรศาสตร   กรรมการ 
3. หัวหนางานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร   กรรมการ 
4. นางสาวประภาพร ถึกกวย     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายจิว ตั้งศุภธวัช เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-003 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ
ทีค่ณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 กองบริหารงานวิชาการขออนุมัติจาง นายวรพงษ นอยไขขํา เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองบริหารงานวิชาการมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-167 สังกัดงานทะเบียนและสถิติ นั้น 
  กองบริหารงานวิชาการไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายวรพงษ 
นอยไขขํา วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ปจจุบัน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) กองบริหารงานวิชาการจึงประสงคขออนุมัติจาง                
นายวรพงษ นอยไขขํา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่  S-1-0308-167 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สั งกัดงานทะเบียนและสถิต ิ                    
กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา    กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
4. นางมณิกา ยวนแหล      กรรมการ 
5. นางสาวชดิชนก อินทรปญญา     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายวรพงษ นอยไขขํา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-167 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่            
1 กันยายน 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณ ะวิศวกรรมศาสตรและ เทค โน โลยี อุ ตสาหกรรมขออนุ มั ติ จ า ง                
นางสาวภาริกา รุงพิชยพิเชฐ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1503-025 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ได รับการคัดเลือกคือ นางสาวภาริกา รุงพิชยพิ เชฐ              

จบการศึ กษาระดั บปริญ ญ าเอก วุฒิ  Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. agr.) จาก Universität 
Hohenheim ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวภาริกา รุงพิชยพิเชฐ 
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดวยวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1503-025  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคา
วุฒิ ปริญญาเอก วุฒิ  Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. agr.) จาก Universität Hohenheim 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก 
ตามที่ ก.พ. กําหนด โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 530 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการ
สอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจาร ุ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว   กรรมการ 
5. นางพนิดา ตันติอํานวย     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภาริกา รุงพิชยพิเชฐ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดวยวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนง
อาจารย  ตํ าแหน งเลขที่  A-1-1503-025 อัตราเงิน เดือน  เดื อนละ 26 ,250 บาท สั ง กัดภาควิชา                 
เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิ
ปริญญาเอก วุฒิ Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. agr.) จาก Universität Hohenheim ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก              
ตามท่ี ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว  ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยน
เลขท่ีตําแหนงและระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย และขอ
อนุมัติจาง นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-510 สังกัด             
งานกิจการพิเศษ นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายใน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี 
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงประสงคดังนี ้
 1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงและระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-510 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงเลขที่ S-2-0305-060 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี 

2. ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 
S-2-0305-060 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
4. หัวหนางานกิจการพิเศษ    กรรมการ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
5. นางสาวภคปภา นาถะพินธุ    กรรมการ 
6. นางยุภา แกวจริยะพล     กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงและระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-510 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงเลขที่                      
S-2-0305-060 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร สํานักงานอธิการบดี 

2. อนุมั ติ ให จ าง นางสาวรัชพิ มล  รัตนภู มิ  เพื่ อบรรจุ เป นพนั กงานมหาวิทยาลั ย              
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-060 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม.             
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
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ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวภารวี โภคาวัฒนานุรักษ 

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขที ่A-1-0804-067 สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวภารวี โภคาวัฒนานุรักษ                          

ไดรับวุฒิปริญญาตรี วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 5 ป จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และไดรับวุฒิปริญญาโท            
วุฒิ  Master of Architecture in Emergent Technologies and Design จ าก  The Open University
ประเทศสหราชอาณาจักร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวภารวี โภคาวัฒนานุรักษ เพื่อบรรจุเปน
พน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-0804-067 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
27,770 บาท สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยขอยกเวนผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร           
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา            
ที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม   กรรมการ 
3. ศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทว ี  กรรมการ 
5. อาจารยธารา จําเนียรดํารงการ    กรรมการ 
6. นางสาวเกศกนก นรสาร    เลขานุการ 
7. นางยุพา เพ็ชรแกว     ผูชวยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภารวี โภคาวัฒนานุรักษ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0804-067 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
27,770 บาท สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้ งแตวันที่  ก.บ.ม.             
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.6 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวภัสรวริญญ เอี่ยมสอาด เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1207-107 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน นั้น   

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวภัสรวริญญ เอ่ียมสอาด             
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะฯ จึงประสงค  
ขออนุมัติจาง นางสาวภัสรวริญญ เอี่ยมสอาด เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่  A-1-1207-107 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน          
คณะศึกษาศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 513 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมี                     
ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิชา หอมฟุง   กรรมการ 
4. นางลลิตา  รุจจนเวท     เลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติให

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป นพน ักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่ A-1-1207-107 สังกัดภาควิชาหลักสูตร             
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร) ท่ีกําลังศึกษาปริญญาเอก (อยูในขั้นตอนของการทํา
วิทยานิพนธ) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมการสอนภาษาไทย) หรือสาขาวิชาภาษาไทย/ภาษาศาสตร       
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภัสรวริญญ เอ่ียมสอาด เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1207-107 อัตราเงินเดือน เดือนละ            
26,250 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน           
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลอง
งานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.7 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย และขออนุมัติ
บรรจุ นายอนุรักษ ดีพิมาย นักเรียนทุนฯ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่  นายอนุรักษ ดีพิมาย นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรประเทศไทย(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ประจําปการศึกษา 2557 
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร             
โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯ ที่ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติใหจัดสรร
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของ
คณะโบราณคดีไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา 
ไปแลว นั้น 
 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ           
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการ
บรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ประจําป พ.ศ. 2557 ราย นายอนุรักษ ดีพิมาย 
 2. ขออนุมัติจาง นายอนุรักษ ดีพิมาย นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคด ี                    
คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEFL 503 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา 
500 คะแนน)    
 3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. หัวหนาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช    กรรมการ 
 3. อาจารย ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ    กรรมการ 
 4. อาจารย ดร.ผุสดี รอดเจริญ     กรรมการ 
 5. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ           

ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0902-047 เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ประจําป พ.ศ. 2557 ราย นายอนุรักษ ดีพิมาย 
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2. อนุมัติใหจาง นายอนุรักษ ดีพิมาย นักเรียนทุนฯ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0902-047 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคด ีตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ 
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
 1. นายกิติพงษ เทงสี วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-0310-056 อัตราเงินเดือน เดือนละ                 
22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2564 
 2. นายไกรสร ลีสี ทวน  วุฒิ  Master degree of Fine Art of DESIGN (Ceramic and 
Glass) จาก VisvaBharati University ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่                     
A-1-1006-083 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป 
ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 2 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํ าเนินการเป ดรับสมัครคัด เลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 14/2564 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติใหใชกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-008            
สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขในการรับสมัคร ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ
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สาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสอนศิลปะ โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี 
สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป ไปแลวนั้น  
 ในการนี้  คณะศึกษาศาสตรมีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-008 จากวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ
สาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสอนศิลปะ โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี 
สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป เปนวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของกับการสอนศิลปะ โดยตองจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป หรือสาขาวิชา
ทางดานการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่         
A-1-1200-008 สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
 
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 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒกิารศึกษาไวในทะเบียนประวัติ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศกึษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป          
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน           
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ 
ผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
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60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นางสาวกรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0902-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 58,310 บาท บาท สังกัด
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี (ปจจุบันวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร) และไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
อนุรักษศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563  
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อนุรักษศิลปกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร               
เพิ่มเติมอีกคุณวุฒิหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และไดยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยใหมีผล  
ตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาที่ของคณะรับเรื่องฯ เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา              
60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 58,310 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) 

2. นายศิวศิลป สิริจักรเศรษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0906-057 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,650 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะโบราณคดี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยว            
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันที่  8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่  7 สิงหาคม 2564                 
และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการและการทองเท่ียว) 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง           
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ท้ังนี้  ใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 34,650 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติให เพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาํแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
(เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น  
  เพ่ือใหการดําเนินงานในคณะอักษรศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค           
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002 สังกัดงานบริหาร     
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และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร จากตําแหนง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปหลังใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย          

ที่ ขาดคุณ สมบัติ เกี่ ยวกับระยะเวลาการปฏิบั ติ งาน  จํ านวน 2 ราย            
เปนกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่  16/2564 เม่ือวันที่                     
17 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการประเมินเพื ่อเลื ่อนเงินเด ือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพ่ือการ 
เลื่อนเงินเดือน ณ วันที ่1 ตุลาคม 2564 และใหเสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแกผูขาดคุณสมบัติ นั้น 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย          
ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 “ขอ 2.5 กําหนดใหในรอบการประเมินครึ่งปที่แลวมาตองมีระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานแลวแตกรณี มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนผูที่อยูในระหวางการทดลอง
ปฏิบัติงาน จะไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง  
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาผูไดรับอนุญาตใหไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 4 เดือน  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ไมนอยกวา 4 เดือน สวนผูที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติการวิจัย  หรือสรางสรรค ใหถือวาเปนการไปปฏิบัติหนาท่ีและ
มีสิทธิไดรับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยดานการ
วิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2561  
 ผูไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดือนซึ่งกําหนดใหตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน แตผูบังคับบัญชา
พิจารณาเห็นวามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้น ประกอบกับผูขาดคุณสมบัติดังกลาวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติงานในครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังแลวแตกรณีเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน ใหอธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม.           
พรอมดวยเหตุผล เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.บ.ม. เห็นชอบ ใหอธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนได  
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน เปนวันหยุดราชการ  และไดรายงานตัวกลบั
เขาปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเปนวันทําการแรก ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่กลับจากการลาศึกษา 
ฝกอบรม และดูงาน ดังกลาว” 
  ในการนี้ จึงประสงคขอเสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
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 1. นายศิวศิลป สิริจักรเศรษฐ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0906-057 สังกัดภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะโบราณคด ีซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ 
และการทองเท่ียว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยทุนสวนตัวมีกําหนด 5 ป โดยใชเวลาราชการบางสวน               
ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2559 - 24 ธันวาคม 2561 และลาศึกษา
เต็มเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 7 สิงหาคม 2564 และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน           
ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปหลังรวมเวลา 3 เดือน 6 วัน 
 2. ผู ช วยศาสตราจารยดรุฑ สิทธิรัตน  ตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย  ตํ าแหน งเลขที ่                  
A-1-1005-047 สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวันที่ 
15 กรกฎาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปหลังรวมเวลา 3 เดือน 14 วัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปหลังใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย เปนกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

 
สรุปเรื่อง 

กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดสํารวจจํานวนลูกจางประจําที่มีตัวครองอยู  
ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564  และวงเงินเลื่อนขั้นรอยละ 6 จากอัตราคาจางรวมจากจํานวนลูกจางประจําที่มี
ผูครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครึ่งปหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยได
คํานวณจํานวนโควตาการเลื่อนขั้นคาจางประจํา 1 ขั้น หรือ 1.5 ขั้น สําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดน
ไดไมเกินรอยละ 15 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติวงเงินรอยละ 6 และจํานวนโควตาเพื่อเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปหลัง      
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

2. เห็นชอบระยะเวลาการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 การเล่ือนคาจ างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว                

รอบครึ่งปหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
สรุปเรื่อง 

เพื่อใหการดํา เน ินการเปนไปตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลั ยศิ ลป ากรวาด วยหลั ก เกณ ฑ  วิ ธีก าร  และเงื่ อน ไขการเลื่ อน เงิน เดื อน  พ .ศ . 2559                             
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กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เพ่ือคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 
2564) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลวงเงินรอยละ 3 และกําหนดระยะเวลาการเลื่อน
คาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว รอบครึ่งปหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564           
แลวจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนคาจางใหเปนไปตามแผนตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา            

รอยละของฐาน  ในการคํ านวณ เพื่ อ เลื่ อนค าจ างสํ าหรับพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง 
(1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564) เพื่อการเลื่อนคาจาง         
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

 
สรุปเรื่อง 

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

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อ
เลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง           
(1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564)                 
เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาด วยการบริหารงานบุคคลลูกจาง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร          
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วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย นั้น   

ดังนั ้น เพื ่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทําขอมูลลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา และลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3 
ในการเลื ่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ ่งปหลัง (ระหวางวันที ่ 1 เมษายน 2564 - 30 
กันยายน 2564) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลวงเงินรอยละ 3 และกําหนดระยะเวลาการเลื่อน
คาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แลวจะไดแจงใหคณะวิชา/
หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนคาจางใหเปนไปตามแผนตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละ

ของฐานในการคํานวณ เพื่อเล่ือนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมิน ครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 
เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา

ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และขอ 7 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขการเลือ่นคาจางลูกจางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศที ่ก.บ.ม. กําหนด นั้น   
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา      
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือ 
เลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันที่             
30 กันยายน 2564) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณ เพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ
การประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่               
1 ตุลาคม 2564 
 
  



 

 

22

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 ขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะมัณฑนศิลป มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-507 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
(เงินรายไดสมทบ) สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นั้น  
  เพ่ือใหการดําเนินงานในคณะมัณฑนศิลป เปนไปดวยความเรียบรอย คณะมัณฑนศิลป            
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-507 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เปน
ตําแหนงนักการเงนิปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-010 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1001-507              
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-010 
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
จํานวน 2 กรอบ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2564 มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 
กรอบ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-001 และตําแหนงเลขที่ S-1-1201-010 นั้น 

เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคาและการบริหารบุคลากร           
เปนไปดวยความเรียบรอย คณะศึกษาศาสตร ประสงคขออนุมัติดําเนินการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ดังนี้  

1. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางก่ิงแกว เกตุสม ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร จากตําแหนง
เลขท่ี S-1-1201-501 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขที่ S-1-1201-001 
โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะศึกษาศาสตรรับผิดชอบ
เงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขา
กองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวอุมาพร เนตรนุช                     
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร จาก
ตําแหนงเลขที่  S-1-1201-503 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขท่ี            
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S-1-1201-010 โดยให ได รับเงินเดื อนเท าเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบั ติ งานตอเนื่ องกัน โดยให               
คณะศึกษาศาสตรรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงนิสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาว
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ โดยใหคณะศกึษาศาสตรรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 
18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพื่อใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.11 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ      
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                    
(การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-518 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,610 บาท
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เปน
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  
  บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวา 
นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ เปนผูมีความรูความสามารถความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควร
ใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-518 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
32,610 บาทสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่
ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.12 ขออนุญาตใหบุคลากรใน สังกัดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ราย          
นายคงศักดิ์  กุลกลางดอน 

  
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มีความประสงคขออนุญาตให อาจารยคงศักดิ ์ 
กุลกลางดอน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ           
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลา           
ราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2564              
ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นั้น 

แต เนื่องจาก อาจารยคงศักดิ์  กุลกลางดอน มีอายุ 48 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 
มีใจความสําคัญวา พนักงานผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป และเปนพนักงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และตองเปนผูที่ผานการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให อาจารยคงศักดิ์ กุลกลางดอน พนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป             
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใช เวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่ งไม เกิน                 
10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.13 ขออนุญ าตใหบุ คลากรในสั งกัดลาศึกษาตอระดับปริญ ญ าโท ราย           

นายพีระพัฒน สําราญ 
  

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1525/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สั่งอนุญาตให 

ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชา         
ศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการอนุรักษศิลปกรรม       
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 
3 เดือน ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดวยทุนสวนตัว และรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงาน ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นั้น 

ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุญาตให ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน 
สําราญ ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการอนุรักษศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนการลา
ศึกษาตอเนื่องจากระดับเดิม สาขาวิชาเดิม เพื่อจัดทําวิทยานิพนธ โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษา
หนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565          
ดวยทุนสวนตัว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที ่           
22 กรกฎาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบแลว 
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แตเนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ มีอายุ 43 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 
มีใจความสําคัญวา พนักงานผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป และเปนพนักงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และตองเปนผูที่ผาน          
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการอนุรักษศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนการลาศึกษาตอเนื่องจากระดับเดิม สาขาวิชา
เดิม เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มี
กําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดวยทุนสวนตัวเปนกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.14 รายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนา

ดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
  

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1522/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี และตามประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อยาย          
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย               
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี                
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จํานวน 1 อัตรา โดยมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ จํานวน 1 ราย ตามประกาศฯ           
ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิสัยทัศนของ นายฉลอง วิริยะธรรม รวมทั้งการสัมภาษณประกอบการ
ประเมินเสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา นายฉลอง วิริยะธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงหัวหนาฝาย
บริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ตําแหนงเลขที่  S-1-2200-010 สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  อีกวาระหนึ่ง    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นายฉลอง วิริยะธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ตําแหนงเลขที่ S-1-2200-010 สังกัดฝายบริหารและ
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พัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  อีกวาระหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันท่ี 8 
มิถุนายน 2564 ไดใหความเห็นชอบวงเงนิจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และท่ีประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณาโครงการตามภารกิจประจําและภารกิจ
นโยบาย โดยใหคําแนะนําที่เก่ียวของไปแลว นั้น 
 ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังนี ้ 

1. วงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย
เงินรายได จํานวน 1,900.8566 ลานบาท และเงินสะสมที่คณะวิชา/สวนงานขอใชเพ่ือจัดทําโครงการ จํานวน 
384.7843 ลานบาท รวมจํานวน 2,285.6409 ลานบาท 

2. การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการ
ตามนโยบายท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดสัดสวน 
การจัดทําภารกิจนโยบายไมนอยกวารอยละ 30.00 ตอภารกิจประจํารอยละ 70.00 ของงบประมาณรายจาย
จากเงินรายได โดยไมรวมงบบุคลากรในการคิดสัดสวนภารกิจนโยบายตอภารกิจประจํา สําหรับคณะวิชา       
ที่พ่ึงพางบประมาณตนเอง ไดแก คณะดุริยางคศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ และในสวนของ 10 คณะวิชาที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินให
รวมงบบุคลากร ในการคิดสัดสวนภารกิจนโยบายตอภารกิจประจํา ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 
2563 และยกเวนสําหรับสวนงาน ไดแก หอศิลป สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง บัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยคณะวิชา/สวนงาน ไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/
โครงการและงบประมาณสอดคลองตามนโยบายและเปาหมายมหาวิทยาลัย ภายใตแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 จํานวน 2,285.6409 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนจําแนกตามภารกิจนโยบาย 
30.03 : ภารกิจประจํา 69.97 ดังนี ้
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หนวย : ลานบาท 

ประเภทภารกิจ/สวนงาน 
เงินรายได เงินสะสม 

กองทุน
วิจัย 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณที่

นํามาทําภารกิจ
นโยบาย* 

รอยละ 

(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) (5) = (1+2) 
ภารกิจนโยบาย       

คณะวิชา 14 คณะ 289.6072 127.1769 80.8883 497.6724 416.7841 30.03 
1 คณะวิชา/สวนงานที่ยกเวน 
ภารกิจนโยบาย 

5.9500  0.2895 6.2395   

หนวยงานสวนกลาง 81.2009 - - 81.2009   
รวมภารกิจนโยบาย 376.7581 127.1769 81.1778 585.1128 416.7841 30.03 
ภารกิจประจํา       

คณะวิชา 14 คณะ 939.6736 232.1234 - 1,171.7970 971.3188**  
1 คณะวิชา/สวนงานที่ยกเวน 
ภารกิจนโยบาย 

1,088.8033 257.6074 - 1,346.4107 971.3188**  

หนวยงานสวนกลาง 354.1174 - - 354.1174 -  
รวมภารกิจประจํา 1,442.9207 257.6074 - 1,700.5281 971.3188 69.97 
รวมคณะวิชา 14 คณะ 1,229.2808 359.3003 80.8883 1,669.4694 1,388.1029  
รวม 1 คณะวิชา/สวนงานที ่
ยกเวนภารกิจนโยบาย 

155.0797 25.4840 0.2895 180.8532   

รวม หนวยงานสวนกลาง 435.3183   435.3183   
รวมทั้งสิ้น 1,819.6788 384.7843 81.1778 2,285.6409 1,388.1029 100.00 

หมายเหตุ * เฉพาะ 14 คณะวิชา 
** ไมรวมงบบุคลากรของคณะดุริยางคศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาต ิ

จํานวน 200.4782 ลานบาท ในการคาํนวณสัดสวนภารกิจนโยบาย : ภารกิจประจํา 
 

3. การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได  ประจําป งบประมาณ พ .ศ.2565 
มหาวิทยาลัยไดจัดทําความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตรชาต ิจําแนกตามภารกิจ ดังนี ้

หนวย :ลานบาท 

ยุทธศาสตรชาต ิ
20 ป 

ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ
แผนดนิ 

ภารกิจประจํา 
(รอยละ) 

งบประมาณเงินรายได 
รวมทั้งหมด 
(รอยละ) 

ภารกิจประจํา ภารกิจนโยบาย 

(รอยละ) (รอยละ) 

ดานที่ 3 ดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

1. พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

312.9726 1,599.6000  
(100.00) 

1,912.5726 

 
1,343.3557 256.2443 

 

 
(83.98) (16.02) 

 

(19.79) (69.98) (49.46) 
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ยุทธศาสตรชาต ิ
20 ป 

ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ
แผนดนิ 

ภารกิจประจํา 
(รอยละ) 

งบประมาณเงินรายได 
รวมทั้งหมด 
(รอยละ) 

ภารกิจประจํา ภารกิจนโยบาย 

(รอยละ) (รอยละ) 

ดานที่ 2 การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

2. ยกระดับงานวิจัย/
งานสรางสรรคการ
บริการวชิาการ และการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสราง
และใชประโยชนฯ 

1.0099 144.8369  
(100.00) 

145.8468 

28.2501 116.5868 
 

 
(19.50) (80.50) 

 

  (0.06) (6.34) (3.77) 

ดานที่ 4 การสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

3. พลิกโฉมปรับเปลี่ยน
องคกรใหเปนองคกร
แหงการสรางสรรคและ
มีสุนทรียะฯ 

1,267.4453 442.6349  
(100.00) 

1,710.0802 

 
328.9223 113.7126 

 
 

(74.31) (25.69) 
 

  (80.15) (19.37) (44.22) 
 4. สรางภาพลักษณ

องคกรใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติยกระดับความ
เปนเลิศในเวทีโลก 

- 98.5691 
(100.00) 

98.5691 

- 98.5691 
 

 
(-) (100.00) 

 

  (-) (4.31) (2.55) 

รวมทั้งหมด 

1,581.4278 2,285.6409 
(100.00) 

3,867.0687 

 
1,700.5281 585.1128 

 
 

(74.40) (25.60) 
 

(100.00) (100.00) (100.00) 

 
4. เปาหมายที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ที่ จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยเสนอแผนกลยุทธ ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565-2567 โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีเปาหมายที่สําคัญ 4 ดาน และมีโครงการ/กิจกรรมของคณะ/สวนงาน และสวนกลางที่
สําคญัสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยรวม 523 โครงการ งบประมาณ จํานวน 2,285.6409 ลานบาท 
จําแนกเปนภารกิจประจํา จํานวน 1,700.5281 ลานบาท และภารกิจนโยบาย จํานวน 585.1128 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 : ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย 
ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มุงบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตรพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายใหมีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมือง    
ตื่นรู (Active Citizen) รวม 271 โครงการ งบประมาณ จํานวน 1,599.6000 ลานบาท จําแนกเปนภารกิจ
ประจํา จํานวน 1,343.3557 ลานบาท และภารกิจนโยบาย จํานวน 256.2443 ลานบาท  
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เปาหมายที่ 2 : ดานการวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เปนผูนําในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสรางสรรคโดยใชองคความรูและบูรณาการศาสตรที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางคุณคา และมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน รวม 54 โครงการ งบประมาณ จํานวน 
144.8369 ลานบาท จําแนกเปนภารกิจประจํา จํานวน 28.2501 ลานบาท และภารกิจนโยบาย จํานวน 
116.5868 ลานบาท 

เปาหมายท่ี 3 : ดานการบริหารจัดการองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน “Digitally 
Transformed University” พัฒนาไปสูความเปนเลิศ สามารถปรับตัวยืดหยุนพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง
ผานการประยุกตใชเทคโนโลยีและความรวมมือรวมใจของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองคกร บูรณาการ
ศักยภาพของบุคลากรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองอยูเสมอและมุงมั่นตอคานิยมองคกรที่
สงเสริมใหเปนองคกรแหงการสรางสรรค มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหไดรับความ
ไววางใจจากสังคม มีความม่ันคงทางการเงิน และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง รวม 98 โครงการ งบประมาณ 
จํานวน 442.6349 ลานบาท จําแนกเปนภารกิจประจํา จํานวน 328.9223 ลานบาท และภารกิจนโยบาย 
จํานวน 113.7126 ลานบาท 

เปาหมายที่ 4 : ดานภาพลักษณศิลปากร เปนสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเดนดาน
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตรเปนผูนําในการสรางมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ รวม 100 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 98.5691 ลานบาท จําแนกเปนภารกิจประจํา จํานวน 0 ลานบาท และภารกิจ
นโยบาย จํานวน 98.5691 ลานบาท 

5. แผนการใชจายงบประมาณรายจายจากเงินราย ไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามภารกิจนโยบายและภารกิจ
ประจํา ไดกําหนดแผนการใชจายงบประมาณของคณะวิชา/สวนงานและหนวยงานสวนกลาง เปนรายไตรมาส 
รวมจํานวน 2,204.4631 ลานบาท (ไมรวมเงินกองทุนวิจัย จํานวน 81.1778 ลานบาท) ประกอบดวย       
งานภารกิจนโยบาย จํานวน 503.9350 ลานบาท และงานภารกิจประจํา จํานวน 1,700.5281 ลานบาท             
มีรายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

           หนวย : บาท 

คณะวิชา/หนวยงาน/สวนงาน
ภารกิจ 

แผนการใชงบประมาณ ป 2565 (รายไตรมาส) 
รวมทั้งหมด 

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

คณะวิชา/สวนงาน      

ภารกิจนโยบาย 136,609,050 108,876,450 108,499,950 68,748,650 422,734,100 

ภารกิจประจํา 401,889,350 313,868,400 337,482,350 293,170,600 1,346,410,700 

รวม 538,498,400 422,744,850 445,982,300 361,919,250 1,769,144,800 

รอยละ 30.44 23.90 25.21 20.46 100.00 

หนวยงานสวนกลาง      

ภารกิจนโยบาย 29,891,100 14,984,100 27,533,800 8,791,900 81,200,900 

ภารกิจประจํา 101,618,400 85,584,500 84,674,000 82,240,500 354,117,400 

รวม 131,509,500 100,568,600 112,207,800 91,032,400 435,318,300 

รอยละ 30.21 23.10 25.78 20.91 100.00 
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คณะวิชา/หนวยงาน/สวนงาน
ภารกิจ 

แผนการใชงบประมาณ ป 2565 (รายไตรมาส) 
รวมทั้งหมด 

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รวมภารกิจนโยบายทั้งหมด 166,500,150 123,860,550 136,033,750 77,540,550 503,935,000 

รวมภารกิจประจําทั้งหมด 503,507,750 399,452,900 422,156,350 375,411,100 1,700,528,100 

รวมทั้งหมด 670,007,900 523,313,450 558,190,100 452,951,650 2,204,463,100 

รอยละทั้งหมด 30.39 23.74 25.32 20.55 100.00 

 
6. มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอมูลสรุปที่แสดงใหเห็นถึงการจัดทําโครงการภารกิจนโยบาย 

จําแนกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะวิชา/สวนงาน และหนวยงานสวนกลาง โดย
ประกอบดวย ประมาณการรายรับ จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งสรุป
แผนงาน งานโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ และความเชื่อมโยงสอดคลองกับ
เปาหมายกลยุทธของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย รวมถึงสรุปแผนการใชจายงบประมาณ
จากเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนรายเดือน และสรุปงบประมาณเงินรายไดสะสม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 2,285.6409 ลานบาท แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม 
คณะวิทยาศาสตร และ (ราง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา การพนจาก
ตําแหนง และหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคกําหนดจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการ
ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตร 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และ
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร และ (ราง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา การพนจากตําแหนง และหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตร โดยอาศัย
อํานาจตามความในขอ 28 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง        
การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของสวนงาน และการบริหารวิชาการ
ของคณะ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตรและงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร และ (ราง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา การพนจากตําแหนง และหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตร แลวใหคณะวิทยาศาสตรดําเนินการ
ตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิ ทินการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ไดระบุวาวันสุดทายของการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ สําหรับผูเรียนครบ 3 ปการศึกษา และวันสุดทายของการสงเอกสารหลักฐานครบถวนเพ่ือขอ
สําเร็จการศกึษาจะประกาศกําหนดวันเพ่ิมภายหลัง เม่ือมกํีาหนดเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดประกาศปฏิทินการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2565 ฉบับลง
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกําหนดเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 เรียบรอยแลว และบัณฑิต
วิทยาลัยไดกําหนดวันสุดทายของการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ สําหรับผูเรียนครบ 3 ป
การศึกษา และวันสุดทายของการสงเอกสารหลักฐานครบถวนเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย 
เปน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ประจําปการศกึษา 2564 (เพ่ิมเติม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสารดิจิทัล 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ฉบับลงวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ซึ่งผานความเห็นชอบจาก         
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
ระเบียบวาระที่  4.4.1 การจัดตั้งสํานักงานกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 

University International Office) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และแกไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ไดกําหนดหนวยงานภายในระดับกอง
ที่มีภาระหนาที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 หนวยงาน ประกอบดวย 

1. ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
3. สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
4. สํานักงานตรวจสอบภายใน 
5. สํานักงานบริการวิชาการ 
6. สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
7. ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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8. ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
9. สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธประสงคขอจัดตั้งสํานักงานกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (Silpakorn University International Office) ซึ่ งเปนหน วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสอดคลองตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายสรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปนเลิศสูความเปนนานาชาติ และสอดรับกับแผนพัฒนาความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมุงเนนความเปนนานาชาติ ทั้งดานนโยบาย บริหาร
จัดการ และการดําเนินการ และเพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีเก่ียวกับการดําเนินงานและสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรควรเรงดําเนินการอยางเรงดวน ดานความเปนนานาชาติ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  

งานวิเทศสัมพันธไดแบงองคประกอบโครงสรางเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานดานกิจการ
ตางประเทศตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยตั้งไวเปน 4 องคประกอบหลัก ดังนี้  

1. Global Partnerships and Collaborations: สงเสริม พัฒนา ขยาย และธํารงความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันและองคกรตางชาติ ใหเปนที่ประจักษในระดับสากล  

2. International Support Services: สนับสนุน  บริการและอํานวยความสะดวกใน         
ดานตางๆ ใหแกคณะวิชาและนักศึกษาตางชาติ ประสานงานที่พักท้ังในและนอกวิทยาเขต ประสานงานขอมูล
หลักสูตร คณะวิชา ใหกับนักศึกษาตางชาติ รวมถึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และใหคําปรึกษาการดํารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

3. International Mobility Development: ส งเสริมและสนับสนุนหน วยงานในการ
ตอบสนองนโยบายความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย การจัดทําหลักสูตรปริญญารวม การจัดบริการ
วิชาการ/โครงการสนับสนุนกิจกรรมภายใตความรวมมือกับสถาบันชั้นนําตางประเทศทั่วโลก 

4. General Management and Administration: ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ดูแลบริหารงานทั่วไป และใหบริการงาน
ขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งสํานักงานกิจการตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University International Office) โดยมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษปรับแกไขชื่อภาษาอังกฤษของสํานักงานกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาจ
พิจารณาจากชื่อหนวยงานของสถาบันการศกึษาอื่นๆ รวมดวยตามความเหมาะสม กอนนําเสนอคณะกรรมการ
วิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 สรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน กําหนดวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้ กองคลังไดสรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอมา รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 65,500,000.00 บาท (หกสิบหาลานหาแสนบาท
ถวน) ดังนี ้ 

วิทยาเขตวังทาพระ-ตลิ่งชัน 
1. กองกลาง จํานวน 600,000.00 บาท 
2. กองคลัง จํานวน 1,300,000.00 บาท 
3. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 700,000.00 บาท 
4. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1,000,000.00 บาท 
5. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1,500,000.00 บาท 
6. คณะโบราณคด ี จํานวน 3,000,000.00 บาท 
7. คณะมัณฑนศลิป จํานวน 8,000,000.00 บาท 
8. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 4,000,000.00 บาท 
9. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 5,000,000.00 บาท 

10. หอศิลป จํานวน 300,000.00 บาท 
11. สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1,000,000.00 บาท 

รวม จํานวน 26,400,000.00 บาท 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1. กองกิจการนักศึกษา จํานวน 2,500,000.00 บาท  
2. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 1,500,000.00 บาท 
3. กองบริหารงานวิชาการ จํานวน 800,000.00 บาท  
4. คณะอักษรศาสตร จํานวน 4,000,000.00 บาท 
5. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 6,500,000.00 บาท 
6. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท 
7. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท 
8. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 5,000,000.00 บาท 
9. สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี จํานวน 300,000.00 บาท 

10. ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา จํานวน 3,500,000.00 บาท 
 การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

11. สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 400,000.00 บาท 
และการสรางสรรค 

รวม จํานวน 34,500,000.00 บาท 
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วิทยาเขตเพชรบุร ี
1. กองงานวิทยาเขตเพชรบุร ี จํานวน 1,000,000.00 บาท 
2. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 600,000.00 บาท 
3. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,500,000.00 บาท 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1,500,000.00 บาท 

รวม จํานวน 4,600,000.00 บาท 

ทั้งนี้ หนวยงานที่ไมประสงคกําหนดวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน 6 หนวยงาน ไดแก กองกฎหมาย กองทรัพยากรมนุษย กองประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน 
สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิชา/หนวยงาน ตามที่กองคลังเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 รายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2563 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาไดดําเนินการแจงใหคณะวิชาพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษา              
ผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2563 เพ่ือเขารับพระราชทานทุนในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 นั้น   
 ในการนี้  กองกิจการนักศึกษาไดเสนอรายชื่อนักศึกษาที่คณะวิชาตางๆ เสนอเขารับ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2563 ดังนี ้
 ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ไดแก 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
นางสาวณิรดา  คิรีวงศ รหัสนักศึกษา 01600013 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
นางสาวน้ําเพชร  รัตนปญญา รหัสนักศึกษา 02600088 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75 

3. คณะโบราณคด ี
 นางสาวนันทนภัส  วิสัยโสภณกุล รหัสนักศึกษา 03610252 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93 
4. คณะมัณฑนศิลป 
 นางสาววรารัตน  ณัฐพูลวัฒน รหัสนักศึกษา 04610046 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 
5. คณะอักษรศาสตร 
 นางสาวณิชากานต  เกตสมภาร รหัสนักศึกษา 05610160 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93 
6. คณะศึกษาศาสตร 
 นางสาวสิรีธร จิตรเพริศธาตร ี รหัสนักศึกษา 06600439 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97 
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7. คณะวิทยาศาสตร 
 นางสาวอริสา  ไหลสุพรรณวงค รหัสนักศึกษา 07610134 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97 
8. คณะเภสัชศาสตร 
 นางสาวบุษพร  พรชัย รหัสนักศึกษา 08590091 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 นางสาวธนภรณ  บุราคร รหัสนักศึกษา 09610835 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 

10. คณะดุริยางคศาสตร 
 นายสิรภพ  วิชัยขัทคะ รหัสนักศึกษา 10610022 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81 
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 นางสาวอาทิตยา  วรรณรังส ี รหัสนักศึกษา 11610134 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 
12. คณะวิทยาการจัดการ 
 นายสรวิชญ  ตั้งสัตยานนท รหัสนักศึกษา 12610261 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายอธิพงศ  ชมดง รหัสนักศึกษา 13610043 คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ
 นายเพชร  จีระเรืองรอง รหัสนักศึกษา 90610049 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99 

ทุนภูมิพล ประเภทสงเสริมการศกึษา จํานวน 14 ทุน ไดแก 
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
 นางสาวปริยาภรณ  ทองคํารอด รหัสนักศึกษา 01600020 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 นางสาวอลิสา  ชารมา รหัสนักศึกษา 02600068 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64 
3. คณะโบราณคด ี
 นางสาววารินทร  กลิ่นอยู รหัสนักศึกษา 03610093 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.02 
4. คณะมัณฑนศิลป 
 นางสาวเกสรา  บางพิเชษฐ รหัสนักศึกษา 620410199 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89 
5. คณะอักษรศาสตร 
 นายสรรชัย  กิติสัทธาธิก รหัสนักศึกษา 630510782 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.89 
6. คณะศึกษาศาสตร 
 นายทินบัติ  เทิดครีีไพรสัณฑ รหัสนักศึกษา 06610117 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.42 
7. คณะวิทยาศาสตร 
 นางสาวหทัยภัทร  เพียภูโม รหัสนักศึกษา 07610390 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61 
8. คณะเภสัชศาสตร 
 นางสาวชนิสรา  อนะมาน รหัสนักศึกษา 08590027 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.77 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 นายภาศกรณ  ทานทราย รหัสนักศึกษา 620910174 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.03 

10. คณะดุริยางคศาสตร 
 นางสาวกัญญาภัค  อวมอุม รหัสนักศึกษา 10610001 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.53 
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11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 นายภูสาธิต  บินชัย รหัสนักศึกษา 621110056 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66 
12. คณะวิทยาการจัดการ 
 นายณัฐพิพัฒ  ฉัตรมงคลเพ็ญ รหัสนักศึกษา 12610627 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายเฉลิมเกียรติ  พิกุลทอง รหัสนักศึกษา 13610326 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ
 นางสาวธนธร  สงชัยนท ี รหัสนักศึกษา 90610087 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82 

ทั้งนี้ ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี จะไดรับเหรียญทองคําเชิดชูเกียรติ และทุนภูมิพล 
ประเภทสงเสริมการศึกษา จะไดรับทุนการศึกษาจากคณะวิชาตนสังกัด จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  

อนึ่ง คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดแจงในที่ประชุมขอแกไขคะแนนเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนด ีราย นายอธิพงศ ชมดง จาก 4.00 เปน 3.86  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุน
ภูมิพล ประจําป 2563 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน 
เพ่ือเขารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 โดยมอบหมายให
กองกิจการนักศึกษาปรับแกไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาทุนภู มิพล ประเภทรางวัลเรียนดี ราย          
นายอธิพงศ ชมดง จาก 4.00 เปน 3.86 และตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุน    
ภูมิพล ประจําป 2563 ใหถูกตองกอนดําเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2312/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น  

เพ่ือใหการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไป  
ดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองคลังจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและ
ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตาม
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายใหกองคลัง
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ประสานงานขอรายชื่อกรรมการไปยังคณะวิชา/สวนงานเพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งดังกลาว กอนนําเสนออธิการบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 
เพ่ือใหการดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป          

พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ปฏิทินและ (ราง) 
แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําป พ.ศ. 2565 ตามที่กองกลางเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การคืนเงินสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายบริหารไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการคืนเงิน
สวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สําหรับนักศึกษาที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหกับมหาวิทยาลัยแลว จํานวน 20,028 ราย เปนเงินรวมท้ังสิ้น 56,259,407 บาท (หาสิบหกลานสองแสนหา
หม่ืนเกาพันสี่รอยเจ็ดบาทถวน) ซึ่งกองคลังไดดําเนินการโอนเงินในระบบ Krungthai Corporate Online เขา
บัญชีนักศึกษาท่ีเปดใชบริการพรอมเพย (PromptPay) โดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2564 นั้น  

บัดนี้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดแจงรายการโอนเงินไมสําเร็จ จํานวน 1,061 ราย 
เปนเงิน 3,078,880 บาท (สามลานเจ็ดหมื่นแปดพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) เนื่องจากสาเหตุ ดังนี ้

1. นักศกึษาไมไดลงทะเบียนพรอมเพย (PromptPay) โดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
2. นักศึกษาลงทะเบียนพรอมเพย (PromptPay) แตบัญชีเงินฝากธนาคารปด 
3. นักศึกษาลงทะเบียนพรอมเพย (PromptPay) แตระบบไมพบบัญชีเงินฝากธนาคาร 
4. นักศึกษาลงทะเบียนพรอมเพย (PromptPay) แตบัญชีเงินฝากธนาคารมีสถานะไมปกติ 
ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาติดตอนักศึกษาดําเนินการลงทะเบียนพรอมเพย (PromptPay) โดยใช

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก กับธนาคารที่นักศึกษาประสงคจะใหเงินเขาบัญชี หากนักศึกษา
ลงทะเบียนพรอมเพย (PromptPay) แลวใหติดตอธนาคารผูใหบริการ แลวใหคณะวิชานําสงขอมูลตาม
แบบฟอรมของกองคลังโดยจัดทําเปนไฟลขอมูล Excel สงไปยัง e-Mail : keatsom_s@su.ac.th เพ่ือให    
กองคลังดําเนินการโอนเงินคืนใหกับนักศึกษาตอไป 
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณคณะวิชา/สวนงานที่เก่ียวของที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
 
ระเบียบวาระที่  5.2   การเลื่อนกําหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564          
ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม นั้น  

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม
คลี่คลาย ดังนั้น เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนยบริหารสถานการณ        
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจึงไดหารือ
รวมกับผูเกี่ยวของเพื่อเลื่อนกําหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจะจัดทําหนังสือขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเลื่อนกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 ออกไปจนกวาสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

        
เลิกประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


