
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 18/2564 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

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

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

10. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
13. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
15. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
16. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
17. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
19. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

3. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
6. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

3. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

4. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

7. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

8. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

9. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

10. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
11. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี  ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
12. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
13. นางมารี  สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
14. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
15. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 17/2564 เม่ือวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 17/2564 เม่ือวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 17/2564 เม่ือวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 17/2564 เม่ือวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี ้
1. ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหนําความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนการเสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2563 จํานวนที่ขอจบ 5,809 ราย ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                       
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในวันจันทรที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 ทั้งรอบเชาและรอบบาย ออกไปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

ในการนี้ สํานักพระราชวังไดนําความกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาทแลว 
พระราชทานพระราชานุญาตตามที่มหาวิทยาลัยขอพระราชทาน 

2. มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 15 
กันยายน 2564 โดยกําหนดจัดกิจกรรมเปน 2 รูปแบบ คือ การจัดกิจกรรมแบบออนไลน (Online) และการจัด
กิจกรรมภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (Onsite) เฉพาะที่เชิญเปนการภายใน ซึ่งจะจํากัดผูเขารวมกิจกรรม
ไมเกิน 25 คน เพ่ือใหเปนไปตามที่ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 
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พ.ศ. 2564 จึงขอเรียนเชิญคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงานในพ้ืนที่วังทาพระ เขารวมงานในวันดังกลาว โดย
ขอความรวมมือเขารวมงานคณะวิชา/สวนงานละไมเกิน 1 คน 

3. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยธาตรี เมืองแกว ใน
โอกาสไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
เปนตนไป 

4. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร ในโอกาสไดรับคัดเลือกใหเขารับพระราชทานรางวัลดีเดนแหงชาติทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
ประจําป 2564 รางวัลคณบดีดีเดนแหงชาติ กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยที่เปนสวน
ราชการ โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
ไดประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. 
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดคะแนนภาพรวม 88.51 คะแนน ผลการประเมินผาน ระดับ A ซึ่งจากผลการ
ประเมินดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี ้

หนวยงานสามารถดําเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยมีบางสวนท่ีตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราวรอยละ 5-15 ของ
ตัวชี้วัดหรือขอคําถามทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนําไปสูการพัฒนาในจุดที่ยังคงเปน
ปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับการ
ดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา 
สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหาร
จัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน/เปนกิจกรรม
หรือการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36/  
เปนการดําเนินการในปที่รบัการประเมิน 

- แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
โดยมีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน ยกตัวอยางเชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
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เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน) และเปนขอมูลใน
ระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน 

- สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 

- เพ่ิมการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไป
ใชปฏิบัติงานในหนวยงานของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

- สงเสริมใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน 

- สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

- สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน 

- เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

- แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยางจริงจัง 
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู เขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให

ทุนการศกึษาอยางเปนธรรม 
- สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 
- สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 
- สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน        

ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
- พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน การใหความสําคัญ

กับงานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 

- เพ่ิมมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

- เพ่ิมการกํากับติดตามถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

- ใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมา
ติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด  

- เพ่ิมกลไกกํากับใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรใชจายงบประมาณ โดยคาํนึงถึงความ
คุมคาและไมบิดเบือนวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

- ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผูอ่ืนวาเปนไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลา
ที่กําหนดมากนอยเพียงใด 

- เพ่ิมความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตองให
ความสําคัญกับการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 

- สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพ่ิมชองทางที่
หลากหลายมากขึ้น 

- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น 
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- เพ่ิมกลไกกํากับหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา 
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปรงใสตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
รอบ 2 โควตา (Quota) รอบ 3 Admission 1-2 และรอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) เสร็จสิ้นแลว 
นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 ซึ่ง
สามารถดูขอมูลไดผาน https://bit.ly/3zVQHqM โดยไดแนบคูมือประกอบรายงาน SU-TCAS ประจําป
การศกึษา 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับความสัมพันธของจํานวน
นักศึกษาที่ถอนรายวิชาพื้นฐานกับการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย (Onsite) และการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน (Online) โดยกองบริหารงานวิชาการอาจพิจารณาเพ่ิมเติมขอมูลดังกลาวไวในรายงาน 
SU-TCAS ดวย 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติจาง นายมติมนต รื่นรวย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักหอสมุดกลางมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-030 สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ  นั้น 
เพ่ือใหการดําเนินงานภายในสํานักหอสมุดกลางเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักหอสมุดกลาง

จึงประสงค ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี              

S-1-2100-030 จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศชํานาญการ เปนตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายมติมนต รื่นรวย             
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 
S-1-2100-030 อัตราเงนิเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานัก
หอสมุดกลาง พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิมลวรรณ วงศอราม   กรรมการ 
3. นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค    กรรมการ 
4. นางจันทรฉาย แสงทองศรี    กรรมการ 
5. นางณัฐดินี ชมภูเอ่ียม    กรรมการ 
6. ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์    กรรมการ 
7. นางสาวสินีนาฏ ทรัพยแตง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่              
S-1-2100-030 จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศชํานาญการ เปนตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
 2. อนุมัติใหจาง นายมติมนต รื่นรวย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-030 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พรอมท้ังอนุมัติ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ 
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนง เลขท่ีตําแหนง ระดับตําแหนง 
ตัดโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือนกรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
ขออนุมัติจาง นางสาววรรณภา รองวัง เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-501 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี  นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง เลขที่ตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 
S-1-1201-501 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร เปน ตําแหนงนักการเงิน
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-1201-008 ไปตั้ งจ ายในสัง กัดงานคลังและพัสดุ  สํ านักงานคณบดี                      
คณะศึกษาศาสตร 

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววรรณภา รองวัง             
วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1201-008            
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศกึษาศาสตร พรอมทั้งขอ
อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร  ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 
3. หัวหนางานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
4. นางลลิตา รุจจนเวท    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง เลขที่ตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 
S-1-1201-501 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร เปน ตําแหนงนักการเงิน
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1201-008 ไปตั้ งจายในสังกัดงานคลังและพัสดุ  สํานักงานคณบดี                       
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 2. อนุมัติใหจาง นางสาววรรณภา รองวัง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักการเงนิปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1201-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและ
พัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-503 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี  นั้น 
เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ จาก ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-503 เปนตําแหนงเลขที่ S-2-1201-007 สังกัดงานบริหารและ
ธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร  

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล             
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร(ประชาสัมพันธ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปจจุบันเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                   
S-2-1201-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี               
คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร  ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 
3. หัวหนางานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
4. นางลลิตา รุจจนเวท    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ จาก ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-503 เปนตําแหนงเลขที่ S-2-1201-007 สังกัดงานบริหาร
และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
 2. อนุมัติใหจาง นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1201-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะศกึษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ 
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัยและขออนุมัติจาง นางสาวเสาวรส มนตวิเศษ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1102-009 สังกัดภาควิชาภาษาไทย นั้น 
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เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 

A-1-1102-009 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย  สังกัดภาควิชาภาษาไทย                    
คณะอักษรศาสตร 

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวเสาวรส มนตวิเศษ             
วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สายภาษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดํารงตําแหนง               
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1102-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาไทย                    
คณะอักษรศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 62 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารียา หุตินทะ  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร ถึกกวย    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 
A-1-1102-009 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาภาษาไทย                    
คณะอักษรศาสตร 
 2. อนุมัติใหจาง นางสาวเสาวรส มนตวิเศษ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1102-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ 
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 สํานักงานตรวจสอบภายในขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและ

อัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติจาง 
นางสาวพรรณราย ธีระวณิชย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบภายในมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-0314-203 สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ ตั้ งแตวันที่                        
1 กรกฎาคม 2564 นั้น  
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เพ่ือใหการดําเนินงานภายในสํานักงานตรวจสอบภายในเปนไปดวยความเรียบรอย จึงประสงค 
ดังนี ้

1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 สังกัดงานบริหาร              
กลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 ไปตั้งจายในสังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
อธิการบดี  

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสิรภพ เสรีวัตตนะ 
ตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี จาก
ตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046 เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0314-203 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

3. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046 สังกัดงานตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่          
S-2-0314-046 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
อธิการบดี  

4. ขออนุมัติ จ างบุคคลผูผ านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                     
นางสาวพรรณราย  ธีระวณิชย วุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่  S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
 2. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 3. หัวหนางานบริหารกลยุทธตรวจสอบ   กรรมการ 
  สํานักงานตรวจสอบภายใน 
 4. นางสาวกัลยสุดา เรืองจินดา    เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 สังกัดงานบริหาร              
กลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 ไปตั้งจายในสังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
อธิการบดี  
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2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสิรภพ เสรีวัตตนะ 
ตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
จากตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046 เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0314-203 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

3. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046 สังกัดงานตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่          
S-2-0314-046 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบด ี 
 4. อนุมัติใหจาง นางสาวพรรณราย  ธีระวณิชย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัด
งานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ี
หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.6 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปน

พนกังานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 อัตรา ดังนี ้
1. ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-114 สังกัด              

งานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี  
2. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-0305-026 สังกัด                 

งานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี นัน้  
  เพ่ือใหการดําเนินงานภายในกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี ้

1. นายสิปปนันท สัตบุรุษาวงศ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) ดํารง
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-114 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
19,500 บาท สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี 

2. นางสาวศศิธร องอาจ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการกลาง            
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบด ี
  



 13

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายสิปปนันท สัตบุรุษาวงศ 
1. รองอธิการบดี พระราชวงัสนามจันทร   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
4. หัวหนางานกิจการพิเศษ           กรรมการ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
5. นางยุภา แกวจริยะพล     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวศศิธร องอาจ 
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
4. หัวหนางานบริการกลาง           กรรมการ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
5. นางยุภา แกวจริยะพล     กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหจางบุคคล ทั้ ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ 
 1. นายสิริชัย รอยเที่ยง วุฒศิิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1002-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท           
สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศลิป ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2564 
 2. นางสาวณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน วุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) จากวิทยาลัย
ทองสุข ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  ตําแหนงเลขที่ S-2-1503-014 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 
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 3. นางสาวนัฐกานต ภูรุงฤทธิ์ วุฒิศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-004 อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป ตั้งแตวันที่               
1 เมษายน 2564 
 4. นางสาวนุชจรินทร นทีรัตนกําจาย วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี          
S-1-0308-176 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 4 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
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 ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวย            
เงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราผูเกษียณอายุ ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี            
มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2563 จํานวน 1 ราย นั้น   
   เนื่องจาก กองทรพัยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราดังกลาว              
โดยมีเหตุผลและความจําเปน ดังนี้  
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   ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองคกรดานทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP HRM)  เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น มีความคลองตัว มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรงานบุคคลท่ีสมบูรณ และเปนฐานขอมูล
เดียวกับ SU-ERP ที่มีอยู โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานสากล (SAP) มาใชในการพัฒนาระบบ
บริหารงานดานทรัพยากรบุคคลใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการดานการเงินอยางคลองตัว และ
สามารถประมวลผลเงินเดือนในระบบ Payroll ได โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยไดใชระบบ SU-ERP HRM ควบคู
กับระบบ MIS เพ่ือเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับประวัติบุคลากร  สงผลใหกองทรัพยากรมนุษย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ
ตองเรียนรูและพัฒนาการใชงานระบบดังกลาวเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอ
สถานการณ ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานตาง ๆ                
ใหสอดคลองตามการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งปจจุบันกองทรัพยากรมนุษยมีบุคลากรปฏิบัติงานในดาน
ดังกลาวไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมีบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดังกลาว ตลอดจนติดตอประสานงาน 
การดําเนินการพัฒนาระบบ SU-ERP HRM ในระยะตอไปใหสามารถดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่  S-1-0307-148 สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี                  
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราดังกลาว 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 

และขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

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

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของบัณฑิตวิทยาลัยไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
จํานวน 1 อัตรา โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีไปแลว นั้น  

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน          

ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัด
งานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จากคุณวุฒิปริญญาตรี เปน
คุณวุฒิปริญญาโท โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพื่อรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน                  
1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
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2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางนพรัตน มีศรี  
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0600-501 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 34,740 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18 จากจํานวนเงิน
สวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  
        ซึ่ งจากการตรวจสอบ พบวา นางนพรัตน  มีศรี  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวุฒิ                
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติให               
เพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติเทานั้น (เนื่องจากเปนวุฒิปริญญาโทไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ) ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2561 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น                        
จึงไมสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน             
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ จากมีเงื่อนไขการ
บรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี เปนมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน          
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0600-004 สังกัด             
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตร ี
 2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางนพรัตน            
มีศรี ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,740 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย จากตําแหนงเลขที่ S-1-0600-501 เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0600-004 โดยใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัด
รับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือให
มหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1026/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 สั่งบรรจุ นายกฤษฎา 
วรพิน วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่  A-1-1200-105 สังกัดคณะศึกษาศาสตร เงินเดือน 31,500 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้น 
 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายกฤษฎา วรพิน เน่ืองจากเปนผูมีประสบการณตรงดานการสอน โดยเคยปฏิบัติงานตําแหนง
อาจารย สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี              
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1 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเปนเวลา 3 ป 2 เดือน (1,154 วัน) โดยประสบการณดังกลาว
เปนประสบการณที่ไมทับซอนกัน และมีประโยชนสอดคลองกับความตองการของคณะศึกษาศาสตร 
 คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นสมควรให นายกฤษฎา วรพิน ไดรับคาประสบการณ          
โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 2,490 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร ท้ังนี้ 
ตั้ งแตวันที่  1 เมษายน 2564 ซึ่ งเปนวันที่รายงานตัว เขาปฏิบัติ งาน และที่ประชุมคณะกรรมการ                 
คณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เห็นชอบแลว 
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548                       
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาให 
ความเห็นชอบในการกําหนดเงินคาประสบการณ สวนจํานวนเงินที่ใชในการจายเปนเงินคาประสบการณใหใช
จากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ทั้งนี้ ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวา
หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชา            
ไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคเสนอขออนุมัติ
จายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณให
มหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย             
ราย นายกฤษฎา วรพิน โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 2,490 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของ
คณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน            
ตามคุณวุฒิ และการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปที่ไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น 
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับ              
เปนสําคัญ 
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 นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 
ไดวางแนวปฏิบัติวาการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณไีดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับ
แตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่อง
ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่ของ
คณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 
 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 158/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 
2559 ที่ 180/2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 ที่ 1421/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ 376/2560             
ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 ที่ 1367/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และที่ 10/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 
2561 สั่งอนุญาตให นางสาวนรินทรา จันทศร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ 1-2-05-488 (ปจจุบันตําแหนงเลขที่ A-1-1205-025) สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา              
คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬา ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร โดยใช
เวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 2 ป 10 เดือน 14 วัน ตั้งแตวันที่             
17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และที่ 1123/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สั่งอนุญาตให 
นางสาวนรินทรา จันทศร ซึ่งไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว และอยูระหวางจัดทําวิทยานิพนธ โดยรายงานตัว 
กลับเขาปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 และนางสาวนรินทรา จันทศร ไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 โดยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 3 กันยายน 2564 
 คณะศึกษาศาสตร จึงประสงคขออนุมัติ เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย                
นางสาวนรินทรา จันทศร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่             
A-1-1205-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,720 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน 42,720 บาท เกินอัตรา             
แรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่            
16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ให เพิ่มวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย                
นางสาวนรินทรา จันทศร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่             
A-1-1205-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,720 บาท  สังกัดภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพ่ิมขึ้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-096 สังกัดงานจัดการทรัพยสิน และประสงค
ขออนุมัติยาย นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-152 อัตราเงินเดือน 25,330 บาท สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากร
มนุษย สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดงานจัดการทรัพยสิน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงาน
อธิการบดี ไปดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-096 โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิม และใหนับระยะเวลาการปฏิบตัิงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังความละเอียด
แจงแลว นั้น  
  เนื่องจาก นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ ยังตองรวมดําเนินการจัดทําโปรแกรมเพื่อออกรายงาน
บัญชีคุณสมบัติ บัญชีรายชื่อ และบัญชีชั้นตรา แยกตามประเภทบุคลากร และชั้นตราเครื่องราชฯ เพื่อใชเปน
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซึ่งภาระงานดังกลาวยังคงตองให 
นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ  ชวยดําเนินการไปพลางกอนจนกวากองทรัพยากรมนุษยจะดําเนินการพัฒนา
ระบบดังกลาวแลวเสร็จหรือมีผูมาปฏิบัติงานแทนได  ทั้งนี้ ไดจัดทําประมาณการกําหนดระยะเวลาการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ดังนี้ 
 

กําหนดระยะเวลา                                   การดําเนินงาน 
สัปดาหที่ 1-2 เดือนกันยายน บันทึกแจงเวียนคณะวิชา/สวนงานใหเสนอรายชื่อผูสมควรเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชฯ 
สัปดาหที่ 3 เดือนกันยายน –  
สัปดาหแรกเดือนตุลาคม 

คณะวิชา/สวนงานเสนอชื่อผูสมควรไดรับเครื่องราชฯ และกองทรัพยฯ
ตรวจสอบคณุสมบัติผูเสนอขอเครื่องราชฯ  

สัปดาหที่ 2  เดือนตุลาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชฯ  
ประมาณกลางเดือนตุลาคม** ดําเนินการUpdate ขอมูลบุคลากร ในโปรแกรมออกรายงานเอกสาร

ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  
สัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม จัดทําเอกสารบัญชีรายชื่อ เพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชฯ เพื่อเสนอ ก.บ.ม. 
เดือนพฤศจิกายน  จัดทําและรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

ประจําป เพ่ือนําสงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

 
จากประมาณการกําหนดระยะเวลาดังกลาว นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ ชวยดําเนินการในชวงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมของป เพื่อดําเนินการ Update ขอมูลบุคลากรในโปรแกรม ออกรายงานบัญชีคุณสมบัติ 
บัญชีรายชื่อ และบัญชีชั้นตรา แยกตามประเภทบุคลากร และชั้นตราเครื่องราชฯ ในการนี้ กองทรัพยากร
มนุษยพิจารณาแลวไมขัดของและยินยอมให นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ ยายไปสังกัดงานจัดการทรัพยสิน 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-096 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ มาชวย
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ปฏิบัติงานในการดําเนินการจัดทําUpdate ขอมูลบุคลากรในโปรแกรมเพื่อออกรายงานบัญชีคุณสมบัติ            
บัญชีรายชื่อ และบัญชีชั้นตราแยกตามประเภทบุคลากร และชั้นตราเครื่องราชฯ ประจําปตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนชื่อตําแหนง นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ  
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-152 อัตราเงินเดือน 
25,330 บาท สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย  กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดงานจัดการ
ทรัพยสิน  กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-096 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม และใหนับระยะเวลา             
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันที่ ทั้งนี้ 1 ตุลาคม 2564 โดยให นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ มาชวย
ปฏิบัติงานในการดําเนินการจัดทํา Update ขอมูลบุคลากรในโปรแกรมเพื่อออกรายงานบัญชีคุณสมบัติบัญชี
รายชื่อ และบัญชีชั้นตราแยกตามประเภทบุคลากร และชั้นตราเครื่องราชฯ ประจําปตอไป ตามกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การขออนุมัติปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขออนุมัติปรับระดับชั้นงาน ลูกจางประจํา ราย นายศักดิ์ชาย  
มีสงา ตําแหนงเลขที่ 215 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2913 อัตราคาจาง 25,250 บาท  สังกัดงานบริหารและ
ธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร จากตําแหนงพนักงานขับรถยนต ส 1 เปนตําแหนงพนักงาน           
ขับรถยนต ส 2 

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เก่ียวกับการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน ใหสวนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะงาน รวมถึงความจําเปน ภารกิจของสวนราชการ และประโยชนของทางราชการ ดังนี ้
 1. การปรับระดับชั้นงาน สวนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจํา
จากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได เมื่อผูดํารงตาํแหนง
มีคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา  ทั้งนี้ ไมเกินระดับสูงสุด
ในแตละสายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว 
 2. สายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่เปลี่ยนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดชื่อ
ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอของตําแหนงไว และกระทรวงการคลังไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว 
 3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)/กลุมงานที่ลูกจางประจําครองตําแหนงอยูเดิมเปน            
สายงาน (ชื่อตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว และสวนราชการตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงาน 
โดยสอดคลองตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
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 นอกจากนี้ การเปลี่ยนตําแหนงดังกลาว กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0428/
ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางประจําของ
ลูกจางประจําและสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การ
จัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และหนาที่โดยยอของ
ตําแหนงไวดังนี ้

พนักงานขับรถยนต กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

  1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
  2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่ และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป 
  หนาที่โดยยอของตําแหนง  
  1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญในการขับรถยนต บํารุงรักษาทําความ
สะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถดังกลาว 
  2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ขอพิจารณา  
  เมื่อพิจารณาตามคําชี้แจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แลว 
  คณะอักษรศาสตร เสนอปรับระดับชั้นงาน นายศกัดิ์ชาย  มีสงา ตําแหนงเลขที่ 215 ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต กลุมงานสนับสนุน ระดับ 1 เปน ตําแหนงพนักงานขับรถยนต กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2 
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2  ตามหลักเกณฑ              
ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว คือ “แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ 1 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป” ประกอบกับหนาที่ (โดยยอ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน 
(แบบ ลปจ.1) ของตําแหนงพนักงานขับรถยนต กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2 มีความสอดคลองกับลักษณะงาน
และหนาที่ (โดยยอ) และงานที่ไดรับมอบหมายของตําแหนงใหมทีข่อปรับระดับชั้นงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา ราย นายศักดิ์ชาย               
มีสงา ตําแหนงเลขที่ 215 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2913 อัตราคาจาง 25,250 บาท สังกัดงานบริหารและ
ธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร จากตําแหนงพนักงานขับรถยนต ส 1 เปนตําแหนงพนักงาน           
ขับรถยนต ส 2 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ              

รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง ยาน้ําแขวน
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ตะกอน (Suspensions) โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2562 นั้น   

ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ            
ไปปฏิบัติงานเพื่อเ พ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 16/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู           
ทางวิชาการ ฉบับสมบูรณของ รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม    
คณะเภสัชศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1193/2564 ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2564 สั่งบรรจุ               
นางสาวณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน วุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) จากวิทยาลัยทองสุข ตําแหนง
นักวิชาการ อุดมศึกษาปฏิ บัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-1503-014 สั ง กัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร                       
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราเงนิเดือน เดือนละ 19,500 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
2564 นั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไม
รวมเขาใน ฐานเงินเดือนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน เนื่องจาก นางสาว
ณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน เปนผูมีประสบการณตรงตามตําแหนงท่ีบรรจุ โดยเคยปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเปน
เวลา 6 ป 6 เดือน โดยประสบการณดังกลาวเปนประสบการณที่มีประโยชนสอดคลองกับความตองการของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณาแลวเห็นสมควรให นางสาวณิชานันทน              
เอกชัยรุงโรจน ไดรับคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 975 บาท โดยเบิกจายจากเงิน
รายไดของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน  
 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            
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ไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคเสนอขออนุมัติ
จายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณให
มหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาวณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 975 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่              
1 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 การสรรหาคณะกรรมการประจําหอศิลป 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ไปแลว นั้น เนื่องจากกรรมการประจําหอศิลป จะครบวาระการดํารงตําแหนง     
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป    
พ.ศ. 2559 ขอ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําหอศิลป ประกอบดวย 

4.1 ผูอํานวยการหอศิลป เปนประธาน 
4.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยหอศิลป เปนกรรมการ 
 และอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน   
4.3 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 
4.4 รองผูอํานวยการหอศิลป จํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ 
4.5 กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ 
 โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวนไมเกิน 3 คน 

โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เห็นชอบให
งดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป พ.ศ. 2559 ขอ 4.4 ไปกอน โดยให
คณะกรรมการประจําหอศิลปประกอบดวยประธานกรรมการตามขอ 4.1 และกรรมการตามขอ 4.2 ขอ 4.3 
และขอ 4.5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป พ.ศ. 2559 จนกวาจะมี
การแตงตั้งรองผูอํานวยการหอศิลป นั้น 
  ทั้งนี้ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย
คอมพิวเตอร กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการ
ประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการประจําหอศิลป 
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยหอศิลป จํานวน 1-3 คน โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภท
ผูแทนจากคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายชื่อคณาจารยประจําผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากรายชื่อที่คณะและสวนงานนําเสนอ จํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 
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  บัดนี้ หอศิลปไดสรรหากรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบรอยแลว ไดแก  
  1. อาจารยสมศกัดิ์ เชาวนธาดาพงศ 
  2. นายอรรฆย ฟองสมุทร 
ประกอบกับคณะและสวนงานไดเสนอรายชื่อผูแทนจากคณะและสวนงานที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ
ประจําหอศิลป ประเภทผูแทนคณาจารยประจําแลว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. เห็นชอบรายชื่อกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีนาม ดังนี ้

1.1 อาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ 
1.2 นายอรรฆย ฟองสมุทร 

 2. ที่ประชุมไดเลือกตั้งผูแทนคณาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการประจํา           
หอศลิป ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ผานบัตรเลือกตั้งออนไลน โดยมีนาม ดังนี้ 

2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ําชู 
2.2 ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ 

 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของคณะเภสัชศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 2 อัตรา ไปแลว และที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 
2564 ไดอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1402-010 เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกในป 2564 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร ไปแลวนั้น 
  เน่ืองจาก นักเรียนทุนรายดังกลาวยังไมสามารถกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนไดในขณะนี้ เพ่ือให
การดําเนินการภายในคณะเภสัชศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1402-010 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1405-010 ไปตั้งจายสังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่                 
1 ตุลาคม 2564 
 2. ขออนุมัติยาย นายคนอง รัตนคร ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,260 บาท 
สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขที่ A-1-1405-304 เปนตําแหนงเลขที่ A-1-1405-010 
โดยใหคณะเภสัชศาสตรรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตาง
ดังกลาวเพื่อใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่
ไดรับแตงตั้ง และนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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 3. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-304 สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร               
เปน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1402-008 ไปตั้งจายสังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1402-010 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-010  ไปตั้งจายสังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่                 
1 ตุลาคม 2564 
 2. อนุมัติใหยาย นายคนอง รัตนคร ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,260 บาท 
สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขที่ A-1-1405-304 เปนตําแหนงเลขที่ A-1-1405-010 
โดยใหคณะเภสัชศาสตรรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตาง
ดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมใน
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 3. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-304 สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร               
เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1402-008 ไปตั้งจายสังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดการเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติและ
ระดับชาติสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีที่ 1 หรือ
โดยวิธีที่ 2 สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร และ
สาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร                
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 ขอ 21.3 ผลงานวิจัยในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีที่ 1 หรือโดยวิธีที่ 2 



 26

สําหรับสาขาวิชาสังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร และสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ ตองเปน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนดหรือ
ฐานขอมูลระดับชาติตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่               
10 มิถุนายน 2564 ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา
กําหนดใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 1 หรือโดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาทางสังคมศาสตร หรือ
มนุษยศาสตร และสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ ท่ีใชผลงานวิจัยในการขอกําหนดตําแหนงดังกลาว 
ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ
ฐานขอมูลระดับชาติตองอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 หรือตามที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนด            
การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติและระดับชาติสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีท่ี 1 หรือโดยวิธีท่ี 2 สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร 
และสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ และใหนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นกอน
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) 
ประจําปการศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดกําหนดปฏิทินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเขารวม
ในระบบ TCAS โดยกําหนดใหมีการสอบคัดเลือกในชวงเดือนธันวาคม 2564 - มิถุนายน 2565 และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 จํานวนรับทั้งสิ้น 13 คณะวิชา นั้น  

ในการนี้  เพื่อใหการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย           
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 
2565 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 



 27

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2565 โดยมอบหมายใหกองบริหารงานวิชาการตรวจสอบและปรับแกไข (ราง) ประกาศดังกลาว ดังนี้ 

1. หนา 5 ขอ 1.1 ปรับแกไขคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครใหมีความเหมาะสม  
2. ตรวจสอบความถูกตองของการระบุที่อยูเว็บไซต โดยใหตัด www ออก 
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง ปฏิ ทินการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ปการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ
และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2564 หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 ขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปน

เลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม “การคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” 
เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา           
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 
65 พรรษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 21/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 
ตุลาคม 2562 ไดอนุมัติโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม             
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ปการศึกษา 2563-2566 ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากโครงการเดิมระยะที่ 1 โดยผูผานการคัดเลือกจะไดรับ
การยกเวนคาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน
บาทถวน) ตอภาคการศึกษา นั้น 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2561 ขอ 4 กําหนดใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. เสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยจัดทําเปนระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(1) อัตราคาบํารุงมหาวิทยาลัย 
(2) อัตราคาลงทะเบียนเรียน 
(3) อัตราคาธรรมเนียมพิเศษ 
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามกลุมสาขาวิชา ประเภท

ของนักศึกษา และลักษณะการจัดการศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
คณบดีโดยมติคณะกรรมการประจําคณะอาจนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายกเวนอัตรา

คาลงทะเบียนเรียนตาม (2) สําหรับนักศึกษาของคณะเปนกรณีเฉพาะรายก็ไดตามขอ 8 ซึ่งกําหนดวา กรณีที่มี
เหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจนําเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนทั้งหมดหรือบางสวนแกนักศึกษาก็ได  

ในการนี้  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตรใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศ
ทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม “การคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ท่ีผานการประเมิน
พิจารณาคุณสมบัติเปนผูไดรับทุนในปการศึกษา 2564 จํานวน 15 ราย รายละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่น       
หนึ่งพันบาทถวน) ตอภาคการศึกษา รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถวน)            
ดังรายชื่อตอไปนี ้

1. นางสาวกาญจนา สมบูรณ  รหัสนักศึกษา 06610310 
2. นางสาวธันยชนก ลําดับพังค  รหัสนักศึกษา 06610333 
3. นางสาวภัทรวรรณ พิทักษวงศ  รหัสนักศึกษา 06610352 
4. นางสาวพิมพธิชา จันทรวงศ  รหัสนักศึกษา 620610258 
5. นางสาวเหมหงษ นิมิตสมสกุล  รหัสนักศึกษา 620610302 
6. นางสาวจิตรติมา ศริิฤกษ  รหัสนักศึกษา 630610063 
7. นางสาวมณรีัตน สิทสําอาง  รหัสนักศึกษา 630610082 
8. นางสาววรรณภา นนทศริิ  รหัสนักศึกษา 630610088 
9. นางสาวศศวิิมล เหลาสา  รหัสนักศึกษา 630610092 

10. นางสาวญาณกิตต รวมเริง  รหัสนักศึกษา 640610067 
11. นางสาวปยนุช ศรีเปรม  รหัสนักศึกษา 640610080 
12. นางสาววราภรณ ศรีกุลวงษ  รหัสนักศึกษา 640610092 
13. นางสาวณัฐพร ธรรมเที่ยง  รหัสนักศึกษา 640610072 
14. นายคนัธกานต ทองจันทร  รหัสนักศึกษา 640610062 
15. นายสววิศ จันทโรกร  รหัสนักศึกษา 640610098 



 29

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตรใหแกนักศึกษาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศ
ทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ที่ผานการประเมิน
พิจารณาคุณสมบัติเปนผูไดรับทุนในปการศึกษา 2564 จํานวน 15 ราย ตามทีค่ณะศึกษาศาสตรเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การปรับสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชาของ          

คณะวิทยาการจัดการท่ีจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยไดกําหนดสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชาและ            
ชุดวิชา ในอัตรารอยละ 20 และการใหสวนลดที่เกินอัตรารอยละ 20 ใหคณะกรรมการประจําคณะเสนอเหตุผล
และความจําเปนตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใหอธิการบดีประกาศกําหนดตอไป ตามความใน  
ขอ 5 วรรคสองของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลัง
หนวยกิต สําหรับการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 นั้น 

ในการนี้  กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสวนลดของอัตรา
คาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชา จาก อัตรารอยละ 20 เปน อัตรารอยละ 60 สําหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนประเภทรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการที่จัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต ในภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 15/2564 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการเรียนลวงหนา (4+1) อัน
เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนประเภทรายวิชา จาก อัตรารอยละ 20 เปน อัตรารอยละ 60 สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ประเภทรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการที่จัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต ในภาคการศึกษาปลาย             
ปการศึกษา 2564 ตามทีก่องบริหารงานวิชาการเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.5.3 แผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563 
ขอ 8 (1) กําหนดใหคณะวิชากําหนดนโยบาย แผนงานประจําป และทิศทางการดําเนินงานของกองทุน ทั้งนี้ ให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินงาน นั้น 

ในการนี้ กองคลังไดสรุปแผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะวิชาเสนอมา โดยประกอบดวย แผนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
ของสวนงาน แผนงานพัฒนาบุคลากรของสวนงาน แผนงานการสนับสนุนสวัสดิการของสวนงาน แผนงานการ
ดําเนินการสมทบจายกับงบประมาณอ่ืนที่ไมเพียงพอ แผนงานกรณีฉุกเฉิน และแผนงานอื่นๆ รวมเปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น 160,315,457.51 บาท (หนึ่งรอยหกสิบลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันสี่รอยหาสิบเจ็ดบาทหาสิบเอ็ด
สตางค) ดังนี ้

1. บัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 600,000.00 บาท 
2. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 2,342,677.51 บาท 
3. คณะโบราณคด ี จํานวน 1,000,000.00 บาท 
4. คณะมัณฑนศลิป จํานวน 2,000,000.00 บาท 
5. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2,500,000.00 บาท 
6. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 7,700,000.00 บาท 
7. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 8,000,000.00 บาท 
8. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 11,000,000.00 บาท 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 78,172,780.00 บาท 

10. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 7,000,000.00 บาท 
11. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 12,000,000.00 บาท 
12. คณะเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 8,000,000.00 บาท 
13. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 20,000,000.00 บาท 

ทั้งนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรไมประสงคเสนอแผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิชา ตามที่กองคลังเสนอ แลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ 

“ประชานาถ” และคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ 
“ประชานาถ” 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ศนูยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เปนหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติให

จัดตั้งข้ึนเปนหนวยงานตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะเภสัชศาสตร ตามขอ 39 (11) ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งจัดตั้งข้ึน
ตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ประกอบกับขอ 13 (3.2) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน
ภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ขอ 6 ซึ่ง
กําหนดวา “ในศูนย มีผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย 
และอาจมีรองผูจัดการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูจัดการมอบหมาย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการและรองผูจัดการ 
รวมท้ังการกําหนดจํานวนรองผูจัดการ การกําหนดอัตราเงินเดือน ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการและ ก.บ.ม. และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

การกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ของผูจัดการ
และรองผูจัดการ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการเสนออธิการบดีและจัดทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย” 

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” พรอมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา 
วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ซึ่ง              
ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2564 ไดเห็นชอบใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ  
“ประชานาถ” และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ทั้งนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา คณะเภสัชศาสตรขอปรับ        
แกไขกําหนดการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” โดยจะเลื่อน
ระยะเวลาในการดําเนินการตางๆ ออกไป 2 สัปดาห และเมื่อกําหนดระยะเวลาใหมเรียบรอยแลวจะแจง
มหาวิทยาลัยทราบตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ ดังนี ้
1. การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ           

“ประชานาถ” โดยใชวิธีการเสนอชื่อทางออนไลนเพียงทางเดียว และใหคณะเภสัชศาสตรปรับกําหนดการ 
เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการ 

2. คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”  

แลวใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการ                 
ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.2 การสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับภาคเอกชนจังหวัด

นครปฐม 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะอักษรศาสตรไดหารือรวมกับภาคเอกชนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 

28 มิถุนายน 2564 ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2564 เพ่ือสรางความรวมมือกับเครอืขายภายนอกมหาวิทยาลัย และสรางความผูกพันกับชุมชนในพ้ืนที่ อันเปน
การสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีจะไดนําความรูศาสตรตางๆ ไปสรางประโยชนแกชุมชน และ
ชุมชนสามารถใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปรวมพัฒนาองคกร สังคมและทองถิ่นไดอยางเหมาะสม โดยใน
เบื้องตนภาคเอกชนตองการพัฒนาองคกรธุรกิจของตนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครปฐมหลายดาน ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาไดสอดคลองกับความรูความเชี่ยวชาญของคณะวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานการสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับภาคเอกชน
จังหวัดนครปฐมเปนไปดวยความเรียบรอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดใหความเห็นวา ควรแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการนครปฐมรวมสรรค ศิลปากรรวมสราง เพ่ือประสานงาน โดยมีองคประกอบเปนคณบดี
หรือผูแทนสําหรับคณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร เปน
ที่ปรึกษา โดยใหคณะกรรมการชุดดังกลาวมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

1. พัฒนา Platform ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับองคกรภาคเอกชนจังหวัด
นครปฐม 

2. เสนอขอมูลของคณะวิชา สาขาวิชา คณาจารย นักศึกษาและศิษยเกาท่ีมีผลงานโดดเดนใน
แตละสาขาตอภาคเอกชน 

3. ประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดทําโครงการ เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้ 
1. การสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับภาคเอกชนจังหวัดนครปฐม   
2. การแตงตั้งคณะกรรมการโครงการนครปฐมรวมสรรค ศิลปากรรวมสราง โดยประกอบดวย

ผูดํารงตาํแหนงและมีรายชื่อตอไปนี ้
1) ศาสตราจารย ดร.คณติ  เขียววิชัย ที่ปรึกษา 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
2) อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
3) คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ หรือผูแทน กรรมการ 
4) คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
5) คณบดีคณะมัณฑนศลิป หรือผูแทน กรรมการ 
6) คณบดีคณะอักษรศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
7) คณบดีคณะศึกษาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
8) คณบดีคณะวิทยาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
9) คณบดีคณะเภสัชศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

10) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 หรือผูแทน 
11) รองศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
12) ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ หรือผูแทน กรรมการ 
13) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล  เขตเจนการ กรรมการ 

 รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14) อาจารย ดร.พิภู  บุษบก กรรมการและเลขานุการ 
 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร 

15) นางสาววรรณา  วงษธง ผูชวยเลขานุการ 
 หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนนักปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCoP 

2021 ครั้งท่ี 2” หัวขอ “การใช Microsoft Forms ในการจัดทําแบบสํารวจ
และการลงคะแนนแบบไมระบุตัวตน” 

 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักดิจิทัลเทคโนโลยกํีาหนด
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนนักปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCoP 2021 ครั้งท่ี 2” หัวขอ “การใช 
Microsoft Forms ในการจัดทําแบบสํารวจและการลงคะแนนแบบไมระบุตัวตน” ในวันที่ 20 กันยายน 2564 
เวลา 09.00-11.00 น. โดยประชุมสัมมนารูปแบบ Webinar ผาน Microsoft Teams จึงขอเชิญบุคลากร          
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ที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูที่รับผิดชอบการสรรหาคณะกรรมการหรือสรรหาผูบริหารของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศลิปากร รวมท้ังผูสนใจทั่วไปเขารวมการประชุมในวัน-เวลาดังกลาว   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  5.2   แนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน/การตรวจสอบอัตราผลตอบแทน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดวยตนเอง ผานแอปพลิเคชันของ SCBAM 

 

สรุปเรื่อง 
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานไดขอหารือในที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนหลักประกันแกพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะ
การออมเงินเพ่ือมีเงินกอนไวใชในยามชราภาพ ออกจากงาน หรือถึงแกกรรม โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนไทยพาณิชย จํากัด (SCBAM) เปนผูดําเนินการจัดกองทุน นั้น  

เนื่องจากมีพนักงานมหาวิทยาลัยประสงคเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน/ตรวจสอบอัตรา
ผลตอบแทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดวยตนเอง ผานแอปพลิเคชันของ SCBAM จึงขอหารือเก่ียวกับแนวทางใน
การดําเนินการดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายคลังประสานงานไปยัง SCBAM 
เก่ียวกับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน/การตรวจสอบอัตราผลตอบแทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดวย
ตนเอง ผานแอปพลิเคชันของ SCBAM ซึ่งจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานของกองคลังในสวนของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม 
 
เลิกประชุมเวลา 11.25 น. 
 

 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


