
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 20/2564 

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
8. 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. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 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. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

18. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
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20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
21. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
7. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
9. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี  

2. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

3. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

5. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  
8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
9. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

10. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
11. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 
12. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
13. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 19/2564 เม่ือวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 19/2564 เม่ือวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 19/2564 เม่ือวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 19/2564 เม่ือวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร ในโอกาส

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 
2. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผูบริหาร คณะวิชา/หนวยงาน และเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่ไดรวม

จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ และรองเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 
กันยายน (Thai National Flag Day) ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2564 และกิจกรรมงานวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
วังทาพระ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

3. มหาวิทยาลัยไดกําหนดการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2565 (SU-TCAS) ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 15 
มิถุนายน 2565 โดยกองบริหารงานวิชาการรวมกับคณะวิชาไดกําหนดจัดกิจกรรม Open House ในรูปแบบ
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ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM และการถายทอดสดผาน Facebook (เพจ SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เพ่ือประชาสัมพันธและแนะนําหลักสูตรของแตละคณะวิชาใหแกครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง 
และผูสนใจ ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสใหคณะวิชาและมหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้น โดยมีกําหนดการดังน้ี 

- วันจันทรที่ 11 ตุลาคม 2564 (กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ) เวลา 08.45-12.00 น. 
- วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 (กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เวลา 08.45-15.00 น. 
- วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564 (กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เวลา 08.45-16.20 น. 

4. มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564 จึงขอใหคณะวิชาที่ประสงคจัดการเรียนการสอนภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Onsite) หารือเก่ียวกับแนวทางในการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมกับรองอธิการบดีท่ีดูแลแตละวิทยาเขต กอนดําเนินการตอไป 

5. ขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานที่ยืมเงินของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
เรงดําเนินการสงคนืเงนิยืมตามระยะเวลาที่กําหนด เมื่อกิจกรรม/โครงการแลวเสร็จ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับงวด

สิบเอ็ดเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน สําหรับงวดสิบเอ็ดเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 12.49 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 12.02 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได            
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ รายงานการเงินนี้จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 70 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งประกอบดวย หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ท่ี กค 0410.3/ว 357 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงาน
การเงินของหนวยงานภาครัฐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําป รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุง
ใหม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง รูปแบบการเงินนําเสนอ
รายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2564 เปนตนไป โดยฝาย
บริหารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอรายงาน
การเงินในงวดที่นํามาถือปฏิบัติ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2564 

สําหรับผูขอรับพระราชทานและเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานพิธีถวายพระกฐิน
พระราชทานของกรมการศาสนา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐิน 
ประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือนําไปถวายแดพระภิกษุสงฆที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดกลาง ตําบลกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในวันศุกรท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 นั้น  

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความรุนแรงใน
หลายพ้ืนที่ กรมการศาสนาจึงไดกําหนดขอปฏิบัติเก่ียวกับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2564 
สําหรับผูขอรับพระราชทานและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกรมการศาสนา ดังนี ้

1. จํานวนผูเขารวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ใหเปนไปตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขและสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

- ในพระอุโบสถ พื้นท่ีควบคุมสูงสุด (สีแดง) จํากัดจํานวนไมเกิน 50 คน ทั้งนี้ ใหเวน
ระยะหาง ประมาณ 1.5-2 เมตร ตอคน  

- จํานวนพระสงฆในพิธี  กําหนดไมเกิน 10 รูป ทั้งนี้  ให เวนระยะหาง ประมาณ          
1.5-2 เมตร ตอรูป  

- นอกพระอุโบสถ ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดกาฬสินธุ ที่ 8492/2564 เรื่อง มาตรการ
ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 32) ฉบับลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 
2564 ทั้งนี ้ใหเวนระยะหาง ประมาณ 1.5-2 เมตร ตอคน  

2. ผูเขารวมพิธีที่ตองเดินทางตางพื้นท่ีจังหวัดที่พักอาศัย ตองไดรับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ
อยางนอย 1 เข็ม ในวัคซีน ดังนี้ แอสตราเซนิกา (Astrazeneca) ไฟเซอร (Pfizer) โมเดอรนา (Moderna) 
จอหนสันแอนดจอหนสัน (Johnson and Johnson) มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน และตอง
ตรวจหาเชื้อโดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อดวยเทคนิค Real Time RT-PCR หรือ Antigen Test          
สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจสวนลางและทางน้ําลายโดยแพทย พรอมใบรับรองแพทยเพื่อใชประกอบการ
เดินทางหรือแสดงตอเจาหนาที่ ผลการตรวจและใบรับรองแพทยนี้จะใชรับรองผลไดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน
หรือ 72 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอตอการเดินทางไปพักคางแรม 1 คืน และเดินทางกลับทันที (ไมตองกักตัวในการ
เดินทางขามพื้นที่จังหวัดที่พักอาศัย) 

3. งดพิธีสมโภชองคพระกฐิน งดการตั้งขบวนอัญเชิญองคพระกฐิน งดใชวงดุริยางคและ     
วงดนตรีไทย ใหเปดจากไฟลเสียงเทานั้น 

4. กําหนดใหมีจุดตรวจคัดกรองของผูเขารวมพิธีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
5. ตองจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลตามจุดตางๆ ในสถานที่จัดพิธีอยางเพียงพอ ตองสวม

หนากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเขารวมพิธี ท้ังในและนอกพระอุโบสถ 
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6. จัดใหมีจุดรวมทําบุญสําหรับประชาชนทั่วไปภายนอกพระอุโบสถ และเมื่อทําบุญเสร็จแลว
ขอใหกลับไปพักผอนตามอัธยาศัย งดโรงทานและการตั้งโตะรับประทานอาหารที่วัด 

7. แจงชื่อผูเขารวมพิธีกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ดําเนินการติดตอประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดตอไป  

8. ใหปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คําสั่ง            
ของจังหวัดอยางเครงครัด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 ปาฐกถา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีเรื่อง ชีวิตหลังโควิด-19 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
แสดงปาฐกถา เรื่อง ชีวิตหลังโควิด-19 พระราชทานแกผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาเครือขายและ
ศักยภาพผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS) เม่ือ
วันที่ 11 กันยายน 2564 ไดทรงบรรยายเก่ียวกับพระประสบการณในชวงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทําให
เห็นวาชีวิตไดรับบทเรียนหลากหลาย ที่ทําใหตองคิดใหมทําใหมกันทั่วโลก และพระราชทานแนวพระราชดําริ
เก่ียวกับชีวิตหลังโควิด-19 สําหรับอุดมศึกษาก็ตองระดมความคิดและหาทางปรับตัวในดานตางๆ ไดแก 

1. การจัดการเรียนการสอนตองใหเรียนรูรอบดาน ใหมีทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และ
ทักษะการเปนผูนําและผูตาม ใหสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง สื่อสารไดดี ทำงานเปนทีม วิเคราะห
สรางสรรคได 

2. บมเพาะคนดี มีจิตอาสา เขาใจและเขาถึงวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

3. บริการวิชาการและวิชาชีพใหแกผูประสงคจะเพิ่มพูนความรูและทักษะ เปนการเรียนรู
ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้งออนไลนและระบบหองเรียน และถาเชื่อมโยงกับระบบ
หลักสูตรปริญญาไดก็ยิ่งด ี

4. รวมมือกันวิจัยและพัฒนาองคความรูพ้ืนฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา            
ศิลปวิทยาการและเทคโนโลยีไดเอง 

5. เปนที่พ่ึงทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและประชาชนฐานรากอยางเทาเทียมและทั่วถึง 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงานเผยแพรปาฐกถา สมเด็จ             
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ชีวิตหลังโควิด-19 พรอมทั้ง
ปฏิบัติตามแนวพระราชดําริท่ีทรงพระราชทาน 
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ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานความคืบหนาโครงการจัดสรางวงเวียนและทางลอดบริเวณถนนทรงพล 
ดานหนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดเรงรัดการดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณ
ถนนทรงพล ดานหนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ตามที่ไดรับขอเสนอจากฝาย
ตางๆ เก่ียวกับการทําอุโมงคใหยานพาหนะท่ีไมตองการเขามาในมหาวิทยาลัยลอดผานประตูทางเขา-ออกดาน
ถนนทรงพล นั้น 

ในการนี้  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดหารือกับคุณเสรินทร แกวพิจิตร 
นายกเทศมนตรี ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี โดยไดมอบหมายใหคุณสมโชค พงษขวัญ รองนายกเทศมนตรี 
รวมกับแขวงทางหลวงชนบทดําเนินการในขั้นตอนตอไป ดังนี้  

1. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสรางอุโมงค โดยรองนายกเทศมนตรีและแขวงทางหลวง
ชนบทไดหารือถึงความตองการและความเปนไปไดกับบริษัทที่มีประสบการณในการสรางอุโมงค ซึ่งมีข้ันตอน
ดังนี้ 

1.1 บริษัทจะนําเสนอโครงการศึกษาความเปนไปไดตอเทศบาลนครนครปฐม 
1.2 การดําเนินการ 1.1 เทศบาลจะดําเนินการโดยใชงบประมาณของเทศบาลสนับสนุน 
1.3 การจัดทําแบบโครงรางเพ่ือของบประมาณซึ่งคาดวาตองใชจายงบประมาณ 12 ลาน

บาท โดยมหาวิทยาลัยไดขอความอนุเคราะหจากเทศบาล ซึ่งเทศบาลจะไดไปเสนอขอปรับแผนพัฒนาของ
เทศบาลเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากสภาเทศบาลตอไป 

2. การของบประมาณกอสราง มหาวิทยาลัยจะเปนหนวยงานรองขอใหเทศบาลจัดทําคําขอ
งบประมาณเพ่ือกอสรางอุโมงคจากงบประมาณแผนดินตอไป ซึ่งประมาณการเบื้องตนตองใชงบประมาณ
กอสรางประมาณ 400 ลานบาท 

ทั้งนี้ การดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 แลวเสร็จ คาดวาจะสามารถจัดทําคําของบประมาณไดทัน
ป 2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามหลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวนทั้งสิ้น 2,986.5765 ลานบาท ซึ่ง         
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องตน จํานวน 1,621.4278 ลานบาท นั้น 
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ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษาพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่  6 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา เมื่อวันศุกรที่ 23 
กรกฎาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยไดรับความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน 1,581.4278 ลานบาท ปรับลด 40.0000 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 1,678.0309 ลานบาท จํานวน 56.6031 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.37 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถจําแนกตามแผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย ดังนี ้

 

หนวย : ลานบาท 

แผนงานผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร 
งบเงินอุดหนุน 

รวม 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน อุดหนุน 

รวมทั้งสิ้น 137.9569 1,129.4884 83.9020 220.0139 10.0666 1,581.4278 
1. แผนงาน :  บุคลากร
ภาครัฐ 

137.9569 1,129.4884 - - - 1,267.4453 

2. แผนงาน :  พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

- - 83.9020 220.0139 0.5920 304.5079 

ผลผลติที่ 1 : ผูสาํเรจ็
การศึกษาดานสังคมศาสตร 

- - 74.8776 83.8628  158.7404 

ผลผลติที่ 2 : ผูสาํเรจ็
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

- - 8.0071 116.8183 0.5920 125.4174 

ผลผลติที่ 3 : ผูสาํเรจ็
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

- - 1.0173 18.3229 - 19.3402 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   1.0099  1.0099 

3. แผนงาน :  
ยุทธศาสตรสรางความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

- - - - 9.4746 9.4746 

โครงการที่ 1 : โครงการ
สนับสนนุคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 

- - - - 9.4746 9.4746 
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2. เมื่อจําแนกงบประมาณที่ ไดรับจัดสรรในเบ้ืองตนตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจ
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  

- ภารกิจพ้ืนฐาน จํานวน 1,571.9532 ลานบาท (ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564          
ที่ไดรับจัดสรร จํานวน 1,668.8741 ลานบาท จํานวน 96.9209 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.81)  

- ภารกิจยุทธศาสตร จํานวน 9.4564 ลานบาท (เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ที่ไดรับจัดสรร จํานวน 9.1568 ลานบาท จํานวน 0.2996 ลานบาท คดิเปนรอยละ 3.27)  

3. สําหรับภารกิจพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับงบบุคลากร ในสวนของเงินสวนควบจากเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ ไดแก เงินประจําตําแหนงบริหาร เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจํา
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ สํานักงบประมาณไดพิจารณาจัดสรรดังนี้  

 3.1 สายวิชาการ 
(1) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ จัดสรรใหเฉพาะเงินประจําตําแหนงทาง

วิชาการ โดยไมไดจัดสรรคาตอบแทนรายเดือน 
(2) เงินประจําตําแหนงบริหาร จัดสรรใหเฉพาะเงินประจําตําแหนงบริหาร โดยไมได

จัดสรรคาตอบแทนรายเดือน 
(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการและมีตําแหนงบริหาร จัดสรรใหเฉพาะเงิน

ประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินประจําตําแหนงบริหาร โดยไมจัดสรรคาตอบแทนรายเดือน 
 3.2 สายสนับสนุน 

(1) เงินประจําตําแหนงบริหาร จัดสรรใหเฉพาะเงินประจําตําแหนงบริหาร โดยไมได
รับจัดสรรคาตอบแทนรายเดือน 

(2) เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (สาขาขาดแคลน/มีสภาวิชาชีพ
รองรับ)/เชี่ยวชาญเฉพาะ จัดสรรใหเฉพาะเงินประจําตําแหนง โดยไมไดรับจัดสรรคาตอบแทนรายเดือน 

 

เกณฑการพจิารณาของสํานักงบประมาณ 

รายละเอียดแนวทางการพิจารณา 
จัดสรรสวนควบของพนกังานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน 

สายวิชาการ   
    
   ตําแหนงทางวิชาการ 

X 
ไดรับจัดสรร 

X  
ไมไดรบัจดัสรร 

   
   ตําแหนงบริหาร 

X 
ไดรับจัดสรร 

X  
ไมไดรบัจดัสรร 

   
   ตําแหนงทางวิชาการ + 

 
วิชาการ 

X 
ไดรับจัดสรร 

 
X  

ไมไดรบัจดัสรร    ตําแหนงบริหาร  
บริหาร 

X 
ไดรับจัดสรร 

สายสนับสนุน   
   ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)/ 
   เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 

X 
ไดรับจัดสรร 

X  
ไมไดรบัจดัสรร 

    
   ตําแหนงบริหาร 

X 
ไดรับจัดสรร 

X  
ไมไดรบัจดัสรร 
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4. งบลงทุนรายการปรับปรุงสิ่งกอสรางปเดียว ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการขออนุมัติ
แบบรูปรายการ ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการจัดซื้อจัดจางใหทันภายใน         
ไตรมาสท่ี 1 (ธันวาคม 2564)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบวง เ ง ิน งบประมาณรายจ า ยประ จําป งบประมาณ พ .ศ .  2565                 
ที่ไดรับจัดสรร จํานวน 1,581.4278 ลานบาท เพื่อใหคณะวิชา/หนวยงานเตรียมความพรอมดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ และการจัดสรรเงินสวนควบจากเงินเดือนของผูที ่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาตั ้งแตแรก ไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ ไดแก            
เงินประจําตําแหนงบริหาร เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ ของสํานักงบประมาณ  
 ทั้งนี้ มอบหมายใหกองแผนงานจัดทําขอมูลวงเงินตอปของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวที่มี
การจายเงินสวนควบจากเงินเดือน ในสวนที่ไมไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณของแตละคณะวิชา เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งตอไป 
 อนึ ่ง การบริหารงบประมาณดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เปนตนไป ในสวนที่มหาวิทยาลัยไมไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ มหาวิทยาลัยยังคงจัดสรร
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงบริหาร เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ เชนเดิม แตอาจไดรับเงินตกเบิกในเดือนถัดไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไดกําหนดแนวทางที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการจายเงินสวนควบจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวและจะไดนําเสนอ               
พิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  2.7 รายงานขอมูลบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดประสานงานแจงความประสงคกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการขอรับการสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการฉีดวัคซีน เข็ม 2 จากโรงพยาบาลศิริราช และ
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนหนวยใหบริการ
ฉีดวัคซนีแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 8 กันยายน - 6 ตุลาคม 2564 นั้น 
  ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานขอมูลบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครบ 2 เข็ม จากโรงพยาบาลศิริราช และศูนย
การแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจํานวน 3,028 ราย โดย
จําแนกเปนบุคลากร จํานวน 1,837 ราย และนักศึกษา จํานวน 1,191 ราย ทั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาบาง
รายยังไมไดรับวัคซีน เข็ม 2 เนื่องจากมีเหตุผลความจําเปนซึ่งโรงพยาบาลจะแจงวันนัดเพื่อรับวัคซีนเข็ม 2 
ตอไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหกองกลางสํารวจและรวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากรและ
นักศึกษาของแตละคณะวิชา/หนวยงานที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
1 เข็ม และครบ 2 เข็ม รวมทั้งที่ยังไมไดรับวัคซีน แลวนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในครั้งตอไปเพื่อวางแผน
เตรียมเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 และอาจพิจารณาแนวทางในการประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพ่ิมเติมใหตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  2.8 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 เพื่อใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยมีคาใชจายรวมประมาณทั้งสิ้น 2,352,322,427.17 บาท (สองพันสามรอยหาสิบสองลานสามแสน
สองหมื่นสองพันสี่รอยยี่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค) โดยจําแนกเปนประเภทคาใชจาย ดังนี้  

1. คาใชจายที่ใชดําเนินการเกี่ยวกับดานการเรียนการสอนที่เปดสอนหลักสูตร จํานวน 
1,865,597,600.48 บาท (หนึ่งพันแปดรอยหกสิบหาลานหาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทสี่สิบแปดสตางค) 

2. คาใชจายดานอื่นๆ (ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานทํานุศิลปวัฒนธรรม) จํานวน 
486,724,826.69 บาท (สี่รอยแปดสิบหกลานเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดรอยยี่สิบหกบาทหกสิบเกาสตางค) 

ทั้งนี้ กองคลังไดดําเนินการนําขอมูลคาใชจายตางๆ ไปคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตร 
โดยจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.9 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2564 (รอบท่ี 6) 

     
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา โดยมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเขารับการทดสอบในรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาท่ี 6 หลังเขาเปน
นักศึกษา แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
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(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งปการศึกษา 2563-2564 ไดจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 
(ชั้นปที่ 4) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 6 รอบ ไปแลวนั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบที่ 6) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.10 รายงานเงินบริจาครวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 

พ.ศ. 2564 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน

ผาพระกฐิน ประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือนําไปถวายพระภิกษุสงฆที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดกลาง ตําบล
กาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และไดบอกบุญไปยังคณาจารย 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน รวมเปนเจาภาพในการถวายผา     
พระกฐินพระราชทาน นั้น 

ในการนี้ กองคลังไดรายงานเงินบริจาครวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
ประจําป พ.ศ. 2564 ขอมูลระหวางวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
574,591.59 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหารอยเกาสิบเอ็ดบาทหาสิบเกาสตางค) ดังนี ้

1. สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน - วังทาพระ  จํานวน 58,362.59 บาท 
2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 9,229.00 บาท 
3. เงินรายไดสมทบ - คณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 507,000.00 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2.11 แอปพลิเคชัน My Silpakorn (beta version) 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน My 

Silpakorn เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารและการใหบริการขอมูลแกบุคลากร นั้น 
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ในการนี้  สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน My Silpakorn บน
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และไดทดสอบเบื้องตนจนพรอมเผยแพรในเวอรชัน beta ใหแกบุคลากร
ที่สนใจทดลองใชงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชา/สวนงาน เผยแพรประชาสัมพันธแอปพลิเคชัน My 
Silpakorn (beta version) ใหแกบุคลากรที่สนใจทดลองใชงานและใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจาง นายณัฐนนท 

พลชัย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1502-016 สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ นั้น 
  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับ          
การคัดเลือกคือ นายณัฐนนท พลชัย วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายณัฐนนท พลชัย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย           
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1502-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ CU-TEP 72 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา         
60 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติ ยงวณิชย   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน  กรรมการ 
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5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร สุขแสน   กรรมการ 
6. นางพนิดา ตันติอํานวย     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายณัฐนนท พลชัย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1502-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 สํ า นั ก ง านบริ ก า รวิ ช า ก า ร  สํ า นั ก ง านอธิ ก า รบดี  ขออนุ มั ติ จ า ง                

นางสาวดวงรัตน ย้ิมตา  เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงนักการเงนิปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-014 นั้น 
สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการ

คัดเลือกคือ นางสาวดวงรัตน ยิ้มตา วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวดวงรัตน ยิ้มตา เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงนิปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-014 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทรเพ็ญ แพงผล    กรรมการ 
3. นางสาวสิริลักษณ นิ่มนวล    กรรมการ 
4. นางสาวจีราภา กระดังงา    กรรมการ 
5. นางสาวนงลักษณ ธัญญเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวดวงรัตน ยิ้มตา เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-014 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน         
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย และขออนุมัติจาง นายดลวัฒน บัวประดิษฐ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงรองศาสตราจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1109-082 สังกัดภาควิชาปรัชญา นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 

A-1-1109-082 จากตําแหนงรองศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร 
2. ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายดลวัฒน บัวประดิษฐ             

วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1109-082  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร โดยมี
ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 880 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TU-GET ไมต่ํากวา 450 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน สุยะ   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยคงกฤช ไตรยวงศ   กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร ถึกกวย    เลขานุการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติให
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป นพนักงานมหาว ิทยาล ัยตํา แหนงอาจารย  ตําแหนง เลขที ่ A-1-1109-082 สังกัดภาควิชาปรัชญา              
คณะอักษรศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุวฒุิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา 
(เนนปรัชญาตะวันตก)  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่                 
A-1-1109-082 จากตําแหนงรองศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร 
 2. อนุมัติใหจาง นายดลวัฒน บัวประดิษฐ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1109-082  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาปรัชญา            
คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายขจรศักต นาคปาน เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            

A-2-1000-005 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายขจรศักต นาคปาน                           

วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค ดังนี ้
1. ขออนุมัติจาง นายขจรศักต นาคปาน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1000-005 อัตราเงนิเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป โดยใชผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบัน EF SET 55 คะแนน ซึ่งอยูในระดับ B2 โดย นายขจรศักต นาคปาน 
ไดเขารับการศึกษาและอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน EF (Education First) ซึ่งเปนโรงเรียนสอนภาษา
ออนไลนรูปแบบใหม และเปนที่ยอมรับระดับสากล นอกจากนี้ นายขจรศักต นาคปาน มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ SEPT 70 คะแนน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดวาผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่กําหนดในเอกสารแสดงผลสอบ (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม 
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไมต่ํากวา 60 คะแนน) โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน
ตามเอกสารแนบวาระการประชุม 
 ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ไดเห็นชอบใน
หลักการสําหรับบรรจุบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถยื่นผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลน
เพ่ือใชในการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจําได เฉพาะในกรณีที่ผูจัดสอบเปนสถาบันหรือศูนย
สอบอยางเปนทางการที่ไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และสถาบันหรือศูนย
สอบดังกลาวตองรับรองการยืนยันตัวตนผูเขาสอบได 
 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจําที่รับเขาใหม เพ่ิมเติม กําหนดใหบุคคลผูมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ                 
ที่มีมาตรฐานอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับ B1 ของเกณฑ CEFR เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาศิลปากรไดพิจารณายกเวนใหเปนอาจารยประจํา โดยไมตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ             
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา            
ที่รับเขาใหม ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 

2. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน  กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ  กรรมการ 
 4. นายศุภฤกษ  ทับเสน    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวา นายขจรศักต นาคปาน มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไมเปนไป
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจาก นายขจรศักต นาคปาน เปนผูมีความรู ความสามารถและ        
มีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ จึงมีมติอนุมัติใหจาง นายขจรศกัต นาคปาน เพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1000-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ          
31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับอาจารยประจําที่รับเขาใหม มติที่ประชุม
ไดกําหนดเงื่อนไขหลังจากการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดย นายขจรศักต นาคปาน ตองยื่นผลคะแนน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ในรอบการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ภายใน 6 เดือน หลังจาก
วันที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไมสามารถยื่นผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษไดในรอบ          
การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ภายใน 6 เดือน ใหนําเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนง
อาจารย และขออนุมัติบรรจุ นายนิพทัธ แยมเดช นักเรียนทุนฯ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ นายนิพัทธ แยมเดช นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ประจําป พ.ศ. 2557 
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯ ท่ีภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ประจําป พ.ศ. 2557 ราย นายนิพัทธ 
แยมเดช 

2. ขออนุมัติจาง นายนิพัทธ แยมเดช นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จารึกภาษาไทย                     
และภาษาตะวันออก) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท                     
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน              
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 460 คะแนน ซึ่งเทียบเคียงไดในระดับ B1 ตามเกณฑมาตรฐาน              
CEFR (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไมตองมีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารย
ประจําที่รับเขาใหม เพ่ิมเติม)  
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 3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส   กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังวล คัชชิมา    กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ   กรรมการ 
 5. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-0905-003            
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) 
ประจําป พ.ศ. 2557 ราย นายนิพัทธ แยมเดช 
 2. อนุมัติใหจาง นายนิพัทธ แยมเดช นักเรียนทุนฯ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   
ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 
ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา จํานวน 4 ราย 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
 1. นายกฤษฎา วรพิน วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1200-105 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 
 2. นายนฤพล บุตรี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1901-002 
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต
วันที ่1 กุมภาพันธ 2564  
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 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 2 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 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 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายเนติกร ชินโย ใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะมัณฑนศิลป 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยนายเนติกร ชินโย เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 
สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป อัตราเงินเดือน 27,770 บาท ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 ประกอบกับนายเนติกร ชินโย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา 8101 
ทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะมัณฑนศิลป
จึงประสงคขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการใหนายเนติกร ชินโย ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา
8101 ทัศนศิลป นั้น 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2558            
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ           
ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเงื่อนไขของผูมี
ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน โดยจะตองใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานกอน และเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานมีลักษณะเทียบเทากับตําแหนงทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจะสามารถใชตําแหนงทางวิชาการนั้นๆ ได  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่               
9 กันยายน 2564 ไดพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายเนติกร ชินโย แลว โดยมอบหมายให
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของเปนผูพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแลว มีความเห็นวา นายเนติกร 
ชินโย มีผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่ประชุมจึงมีมติ
เห็นสมควรกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา 8101 ทัศนศิลป ใหแก นายเนติกร ชินโย          
สังกัดคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรได 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายเนติกร ชินโย ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย          
ในสาขาวิชา 8101 ทัศนศิลป สังกัดคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
ซึง่เปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.2 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 รายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตาํแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1722/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป และตามประกาศคณะมัณฑนศิลป    
ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อยายตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 อัตรา โดยมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ 
จํานวน 1 ราย ตามประกาศคณะมัณฑนศิลป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2564 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิส ัยทัศนของ นายวุฒิ คงร ักษา รวมทั ้งการสัมภาษณ
ประกอบการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา นายวุฒิ คงรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เจาหนาที ่บริหารงานทั ่วไปชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-011 สังกัดสํานักงานคณบดี            
คณะมัณฑนศิลป เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายวุฒิ คงรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ S-1-1001-011 สังกัดสํานักงานคณบดี                
คณะมัณฑนศิลป ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะมัณฑนศิลป 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ราย นายเอกชัย ซอนกล่ิน 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดรับมอบหมายภารกิจในการสนับสนุน           
และดําเนินงานจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต ซึ่งเปนภารกิจใหมที่ตองการสงเสริมและพัฒนาระบบการจัด
การศึกษา ใหสอดรับกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางหลากหลายในปจจุบัน โดยยึดหลัก
การศกึษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจดังกลาว          
กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ราย 
นายเอกชัย ซอนกลิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-534 เงินเดือน 34,970 บาท จากสังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ 
สํานักงานอธิการบด ีไปสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบด ีโดยใหไดรับเงินเดือน
เทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ราย นายเอกชัย 
ซอนกลิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-1-0308-534 เงินเดือน 34,970 บาท จากสังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ 
 
สรุปเรื่อง 
 เพ่ือใหการดําเนินงานภายในกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนง
และอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-129 ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถในการทํางานดานงานศษิยเกา
และชุมชน จากสังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี             
ไปสังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและ              
ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-129 จากสังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัต ิ
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป          
ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน           
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ 
ผูที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรบัเรื่อง 

คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายอนุชิต ชุลีกราน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขที่ A-1-1210-327 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,160 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศกึษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 21 กันยายน 2564 ทั้งนี้ 
ใหมีผล ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 34,160 
บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
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2. นางสาวประภาวรินทร รัชชประภาพรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1210-341 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,860 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลา
ราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 2 ป ตั้งแต
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตร             
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดย
ยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2564 ใหมีผล ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน 
เดือนละ 33,860 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาว

สุพิชฌาย เมืองศรี ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวสุพิชฌาย เมืองศรี ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่        

A-1-0806-060 สังกัดสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ณ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุน School of Landscape 
Architecture, Lincoln University (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่            
15 ตุลาคม 2564 โดยไดรับเงินเดือน นั้น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวสุพิชฌาย เมืองศรี ขยายเวลา         
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ณ Lincoln University ประเทศนิวซแีลนด ดวยทุน 
สวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 

แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดรับอนุมัติ
ไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืนๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด          
ที่ไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาที่ผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล          
ความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม 
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.  
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับ 
อนุมัตินั้น 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวสุพิชฌาย เมืองศรี ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ณ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 
1 ป ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การขอปรับเพิ่มเ งินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น เฉพาะกรณี                 

วุฒกิารศึกษาที่ตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการ
สอนของภาควิชาหรือของคณะหรอืหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชนที่หนวยงาน
จะไดรับเปนสําคัญ   

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ไดวางแนวปฏิบัติวาการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต
วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศกึษา) หากเสนอเรื่อง             
ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1435/2560 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 
และที่ 1985/2563 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563 สั่งอนุญาตให นางสาวอรอุมา วิชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-2-04-435 (ปจจุบันตําแหนงเลขที่ A-1-1007-073) 
สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบ 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป 11 เดือน 12 วัน ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 และที่ 1775/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และที่ 1958/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สั่ง
อนุญาตให นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ซึ่งไดสําเร็จการศึกษาแลว และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแต
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 และนางสาวอรอุมา วิชัยกุล ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยไดยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับ
เพ่ิม เงนิเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้นเฉพาะกรณวีุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาที่
ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
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คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก นางสาวอรอุมา วิชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1007-073 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,980 บาท สังกัดภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต           
(การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,980 บาท เปนตําแหนงอาจารย    
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งเปนวันท่ีงาน                 
การเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตที่สําเร็จการศกึษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน นางสาวอรอุมา วิชัยกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1007-073 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,980 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนงอาจารย 
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,980 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งเปนวันทีง่านการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                    
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 ขออนุมัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 5 ราย  
 
สรุปเรื่อง  
 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2542 มอบ
อํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุ มัติการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกิน 65 ป นั้น 

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย                       
ในมหาวิทยาลัย เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จํานวน 5 ราย ดังนี ้

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
 1. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 30 อัตราเงินเดือน        
33,950 บาท โดยเปนการจางผูมีอายุเกินกวา 65 ป  
 2. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 22 อัตรา
เงินเดือน 33,950 บาท โดยเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป  
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 3. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 23 อัตรา
เงินเดือน 33,950 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป 
และมีอายุเกินกวา 65 ป  
 คณะวิทยาศาสตร 
 1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 17 อัตราเงินเดือน 
33,950 บาท โดยเปนการจางผูมีอายุเกินกวา 65 ป  
 2. ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 19 อัตราเงินเดือน     
47,720 บาท โดยเปนการจางผูมีอายุเกินกวา 65 ป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จํานวน 5 ราย ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจา              

สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ประจําป
การศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ไดมีมติใหปรับแกไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 ในประเด็นสําคัญเก่ียวกับการใชจายเงินกองทุนศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล เนื่องจาก
ดอกผลของกองทุนไมเพียงพอตอการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาผูไดรับทุน และจํานวน
นักศึกษาผูสมควรไดรับทุนการศึกษา เนื่องจากปจจุบันคาลงทะเบียนเรียนมีคาใชจายที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งควรเนน
การเพ่ิมยอดเงินแตลดจํานวนนักศึกษาเพ่ือใหเพียงพอสําหรับการเบิกจายเงินทุนการศึกษา รวมถึงประเด็นของ                 
ผูพิจารณานักศึกษาผูสมควรไดรับทุนการศึกษา นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในขอ 57 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข
จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และ (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง
วิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน ประเภทพนักงาน
ประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา 
และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2564 และครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 1 คน และขาราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวน 1 คน ตามความในขอ 7 (5) และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
จํานวน 1 คน ตามความในขอ 7 (6) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข 
พ.ศ. 2562 นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 
กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข จํานวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1. (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

2.  (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจํา และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขจากพนักงานประจํา ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน ประเภทพนักงานประจํา หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ แลวใหกองกฎหมายดําเนินการ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและอัตราจายคา

ตีพิมพบทความ และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาที่ประเมินบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย เขียนบทความวิจัยวิชาการพิเศษ/บทความวิจัย
พิเศษ ปริทัศนหนังสือ/บทความวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและอัตราจายคาตีพิมพบทความ และ
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาที่ประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัย เขียนบทความวิจัยวิชาการพิเศษ/
บทความวิจัยพิเศษ ปริทัศนหนังสือ/บทความวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร            
วาดวยหลักเกณฑและอัตราจายคาตีพิมพบทความ และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาที่ประเมินบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย เขียนบทความวิจัยวิชาการพิเศษ/บทความวิจัยพิเศษ ปริทัศนหนังสือ/บทความวิจัย     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและอัตราจายคาตีพิมพบทความ และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาที่ประเมินบทความวิชาการ/
บทความวิจัย เ ขียนบทความวิจัยวิชาการพิเศษ/บทความวิจัยพิเศษ ปริ ทัศนหนังสือ/บทความวิจัย                
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที ่ 4.3.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับ
เงินประจําตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดมีประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2561 และใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทายประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือใหผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยไดรับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติ ผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจํา
ตําแหนงสูงข้ึน และเพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตอไป นั้น  

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่              
10 มิถุนายน 2564 ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจําตําแหนง
สูงข้ึน  พ.ศ. .... และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) และสภาวิชาการ           
เพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจํา
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. .... และใหนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอตัราเรียก

เก็บเงินคาตีพิมพบทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 
University Journal) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคปรับปรุงหลักเกณฑและ
อัตราเรียกเก็บเงินคาตีพิมพบทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) โดย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  
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ในการนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา
เรียกเก็บเงินคาตีพิมพบทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) โดยใหมีผล
ใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑและอัตราเรียกเก็บเงินคาตีพิมพบทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 
University Journal) โดยมอบหมายใหกองกฎหมายตรวจสอบ (ราง) ประกาศดังกลาวกอนนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การลดคาบาํรุงการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ และการยกเวนการเรียกเก็บเงิน

คาอาหารวางและอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผล
กระทบตอสุขภาพ สภาวะจิตใจ สภาพเศรษฐกิจ และการจัดการศึกษาเปนวงกวาง นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเปนการชวยเหลือนักเรียนและผูปกครองที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ดังกลาว คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. การลดคาบํารุงการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2564 โดยลดจากจํานวนเงินรวมของแตละหลักสูตรในอัตรารอยละ 8 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระเงิน และ
แบงเปน 2 งวด งวดละ 50% โดยงวดท่ี 1 ชําระภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และงวดที่ 2 ชําระภายในวันที่ 
25 กุมภาพันธ 2565 และยกเวนคาปรับการชําระเงินลาชา ดังนี ้
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2. การยกเวนการเรียกเก็บเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา 2564 จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) โดยจะกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการ
อาหารวางและอาหารกลางวันในกรณีที่นักเรียนสามารถกลับเขาเรียนในหองเรียนไดตอไป 

ทั้งนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการลดคาบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ และ
การยกเวนการเรียกเก็บเงินคาอาหารวางและอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ตามที่           
คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การลดคาบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2564 และการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการคืนเงินคาบํารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2564 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
8 มิถุนายน 2564 ไดเห็นชอบใหลดคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ในอัตรารอยละ 8 
โดยกําหนดใหผูปกครองที่ประสงคขอรับสวนลดคาบํารุงการศึกษายื่นคํารองขอรับเงินสวนลดคาบํารุงการศึกษา
คืนไดที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น  

หลักสูตร/คาบํารุงการศึกษา 

และคาใชจายอื่นๆ/สวนลดรอยละ 8 
การชําระงวดท่ี 1 

(บาท) 
การชําระงวดท่ี 2 

(บาท) 
รวมจํานวน 

(บาท) 
1. หลักสูตรปกติ ระดับปฐมวัยและระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 12,000 บาท 
(สวนลด 960 บาท) 

5,520  5,520  11,040  

2. หลักสูตร English Program ระดับปฐมวัย 
จํานวน 50,000 บาท (สวนลด 4,000 บาท) 

23,000  23,000  46,000  

3. ห ลั ก สู ต ร  English Program ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา จํานวน 55,000 บาท 
(สวนลด 4,400 บาท) 

25,300  25,300  50,600  
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ในการนี้ เพ่ือเปนการชวยเหลือนักเรียนและผูปกครองที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ         
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. การลดคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ในอัตรารอยละ 8 ดังนี ้

 

ระดับชั้น 
คาบํารุงการศึกษา/ 
ภาคเรียน (บาท) 

สวนลดคาบํารุงการศึกษา 
รอยละ 8 (บาท) 

คงเหลือ/ 
ภาคการศึกษา (บาท) 

มัธยมศกึษาตอนตน 8,000 640 7,360 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 12,000 960 11,040 

 
2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการคืนเงินคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โดยนําไป
รวมเปนสวนลดคาบํารุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 รวมเปนรอยละ 16 ทั้งนี้ จะดําเนินการ
รับโอนคาบํารุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2564 ระหวางวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 ดังนี ้

 

ระดับชั้น 
คาบํารุงการศึกษา/ 
ภาคเรียน (บาท) 

สวนลดคาบํารุงการศึกษา 
รอยละ 16 (บาท) 

คงเหลือ/ 
ภาคการศึกษา (บาท) 

มัธยมศกึษาตอนตน 8,000 1,280 6,720 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 12,000 1,920 10,080 

 
ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 

18/2564  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการลดคาบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2                  
ปการศึกษา 2564 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการคืนเงินคาบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร               
คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต

โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 17/2560 เม่ือวันอังคารที่ 
29 สิงหาคม 2560 ไดใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาทุนพระราชทาน 
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ภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา        
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2560 ตลอดระยะเวลา
การศึกษา (จํานวน 2 ปการศึกษา) ราย Ms.Ol Rasmey สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม นั้น 

เนื่องจาก Ms.Ol Rasmey ยังไมสําเร็จการศึกษา งานวิเทศสัมพันธจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาทุนพระราชทานรายดังกลาว ภายใตโครงการพระราชทาน
ความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตปการศึกษา 2563 จนสําเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คาบํารุงการศึกษา 2,000 บาท ตอภาคการศึกษา 
2. คาบํารุงหองสมุด 1,000 บาท ตอภาคการศึกษา 
3. คาบริการคอมพิวเตอร 500 บาท ตอภาคการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 3,500 บาท ตอภาคการศึกษา  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแก
นักศึกษาทุนพระราชทาน ราย Ms.Ol Rasmey ภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร
กัมพูชา ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตัง้แตปการศกึษา 2563 จนสําเร็จการศึกษา ตามที่งานวิเทศสัมพันธเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.4 รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 18/2564 เม่ือวันอังคารที่ 
14 กันยายน 2564 ไดใหความเห็นชอบแผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของคณะวิชา รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 160,315,457.51 บาท (หนึ่งรอยหกสิบลานสามแสนหนึ่ง
หมื่นหาพันสี่รอยหาสิบเจ็ดบาทหาสิบเอ็ดสตางค) นั้น 

ในการนี้  กองคลังไดรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึง่คณะวิชามีเงินคงเหลือหลังหักคาใชจาย พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. บัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 348,792.00 บาท 
2. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 2,329,189.25 บาท 
3. คณะโบราณคด ี จํานวน 4,379,854.97 บาท 
4. คณะมัณฑนศลิป จํานวน 2,832,631.75 บาท 
5. คณะอักษรศาสตร จํานวน 957,928.44 บาท 
6. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 7,659,993.37 บาท 
7. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1,522,286.88 บาท 
8. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2,064,675.29 บาท 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 28,767,737.92 บาท 
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10. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 11,406.34 บาท 
11. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3,877,089.05 บาท 
12. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 4,966,151.97 บาท 
13. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 2,258,930.17 บาท 
14. กองงานวิทยาเขตเพชรบุร ี จํานวน 22,133,388.59 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะวิชานําเงินคงเหลือจากการดําเนินงานกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใชดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 907/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยมีวาระการดํารงตาํแหนง 3 ป และจะครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นั้น 

เนื่องดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร ไดเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพาพร พงษเมษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร ได
ลาออกจากราชการ ดังนั้น สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะบุคคลภายนอกจนครบวาระการดํารงตําแหนง เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรูความสามารถในดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนอยางดี พรอมทั้งพิจารณาแตงตั้งรองศาสตราจารย 
ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ สังกัดคณะเภสัชศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ ปฏิบัติ
หนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะบุคคลภายนอก
จนครบวาระการดํารงตําแหนง และแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
แทนตําแหนงท่ีวาง ตามทีส่ํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University 
of Granada ราชอาณาจักรสเปน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคจะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ        

The University of Granada ราชอาณาจักรสเปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนและการพัฒนารวมกันของ
ทั้งสองสถาบัน และการสงเสริมความเขาใจและความปรารถนาดีระหวางประเทศ ขอตกลงดังกลาวเปน
ขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 4 ป นับแต
วันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร ครั้งที่ 7/2564 เม่ือ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยคณะดุริยางคศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้      

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
3. ประวัติของ The University of Granada ราชอาณาจักรสเปน 
4. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
5. กิจกรรม/แผนงานที่คาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ The University of Granada ราชอาณาจักรสเปน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 
 ทั้งนี้ ขอใหเจาหนาที่ของแตละคณะวิชานําขอมูลขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และ
กิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เขาสูฐานขอมูลบนระบบ SharePoint เพ่ือความสะดวกในการ
สืบคน กํากับติดตาม และนําไปใชประโยชนตอไป 
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เลิกประชุมเวลา 12.55 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 
 รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


