
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 4/2564 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 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. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ รองคณบดีฝายบริหาร รักษาการแทน กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

5. นายสหรัฐ   มณจีันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
8. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

10. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
3. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
4. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา    

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
7. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศลิปากร 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลากิจ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวันองัคารที่ 2 กุมภาพันธ 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวันองัคารที่ 2 กุมภาพันธ 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2.1.1 การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาในสถานศึกษาพื้นที่ วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการ
สอนบางรายวิชาในสถานศึกษาพื้นทีว่ิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนมา 
โดยไดดําเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการ
และการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) กระทรวงสาธารณสุข
และมาตรการของจังหวัดนครปฐมอยางเครงครัด เพื่อมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปแลวนั้น 

ในการนี้ จงึขอใหรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร และคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงาน 
จัดทําประกาศเพ่ือประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบกําหนดการและรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนดังกลาว รวมถึงแนวทางในการชวยเหลือเยียวยานักศึกษารองรับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 
อยางชัดเจน  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 การแจงอัตราการรับนักศึกษาตามโครงการสงเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปการศึกษา 
2564) เขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0320/ว 254 ลงวันที่  14 มกราคม 2564 
กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใหแจงอัตราการรับนักศึกษาตามโครงการ
สงเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปการศึกษา 2564) 
เพ่ือใหเขารับการศึกษาอยางนอยคณะวิชา/สาขาวิชาละ 1 คน เปนกรณีพิเศษ นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดรวบรวมจํานวนรับนักศึกษาตามที่ไดรับแจงจากคณะวิชา 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 40 คน ดังนี ้

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 คน (มีพื้นฐานทางดานศิลปะ สาขา
ทัศนศิลป) คือ 

- สาขาวิชาทัศนศิลป  
2. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 คน (นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสาขาวิชาเอกในชั้นปที่ 2 ภาค

การศกึษาปลาย จากสาขาวิชาที่เปดสอน) ดังนี ้
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาภาษาตะวันตก (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส/วิชาเอกภาษาเยอรมัน) 
- สาขาวิชาประวัติศาสตร 
- สาขาวิชาภูมิศาสตร 
- สาขาวิชานาฏยสังคีต (วิชาเอกการละคร/วิชาเอกสังคตีศิลปไทย) 
- สาขาวิชาปรัชญา 
- สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา 
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  
- สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (วิชาเอกภาษาจีน/วิชาเอกภาษาญี่ปุน/วิชาเอกภาษาเกาหลี) 

3. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 3 คน คือ 
- สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน 2 คน 
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 1 คน 

4. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 11 คน คือ 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 คน 
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- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาวิทยาการขอมูล จํานวน 1 คน 

5. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน (ไมมีสาขาวิชา) 
6. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 12 คน (เปนผูที่สําเร็จการศกึษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองไมเปนผูพิการหรือโรคตางๆ และตองไมมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวย
การกระทําความผิดในคดีอาญา) คอื 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร ตองไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.50) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จํานวน 1 คน (สําเร็จการศกึษาสายวิทยาศาสตร 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร ตองไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75) 

- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.50) 

7. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10 คน คือ 
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาบัญชี จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ จํานวน 1 คน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 แนวปฏิบัติในการอนุมัติโครงการและการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับ            

ผูไดรับทุนวิจัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารท่ี 
4 สิงหาคม 2563 ไดรับทราบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทุนวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอก ซึ่ง
สํานักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังกลาวมาระยะหนึ่งแลว 
ไดรับการสะทอนปญหาจากนักวิจัยและผูปฏิบัติในการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติดังกลาว นั้น  



 6

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
แนวปฏิบัติในการอนุมัติโครงการและการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับผูไดรับทุนวิจัย ซึ่งไดหารือกับ
ผูเก่ียวของ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ในการหาแนวทางการดําเนินงานที่จะชวยลดขั้นตอนการดําเนินงาน
ใหงบประมาณการวิจัยถึงมือนักวิจัยไดเร็วข้ึน ถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงิน สามารถตรวจสอบได และ
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานของนักวิจัย เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี ้  

1. แนวปฏิบัติในการอนุมัติโครงการ  
 เพ่ือลดข้ันตอนการดําเนินงาน มีระบบที่ชัดเจน และนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดเร็วข้ึน 

 

แนวปฏิบตัิท่ีดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน แนวปฏิบัติท่ีขอปรับเปล่ียน 

1) หัวหนาโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดวังทาพระ 
ตลิ่งชัน และเมืองทองธานี ทําบันทึกขออนุมัติ
โครงการผานคณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผาน
กองคลัง เพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติโครงการ  

2) หัวหนาโครงการวิจัยที่คณะวิชาสั ง กัดตาม          
วิทยาเขต ทําบันทึกขออนุมัติโครงการผาน            
คณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผานงานการเงิน
วิทยาเขตท่ีนักวิจัยสังกัดตรวจสอบเอกสาร กอน
เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตที่นักวิจัยสังกัด
อนุมัติ 

1) หัวหนาโครงการวิจัยทุกโครงการที่ไดรับทุน
ประสานมายั งสํ านั กงานบริหารการวิ จั ย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค เพื่อจัดทําบันทึก
ขออนุมัติโครงการ เสนอเรื่องผานงานการเงิน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรตรวจสอบ
เอกสาร กอนเสนอรองอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทรอนุมัติโครงการทุกโครงการของ
มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการผานสํานักงานบริหาร
การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค  

 
 

2. แนวปฏิบัติในการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
เพ่ือใหเปนไปตามเงื่อนไขการเปดบัญชีตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ท่ีถือปฏิบัติ ณ เวลานั้น 
 

แนวปฏิบตัิท่ีดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน แนวปฏิบัติท่ีขอปรับเปล่ียน 

1) หัวหนาโครงการวิจัยที่คณะวิชาสังกัดวังทาพระ 
ตลิ่งชัน และเมืองทองธานี ทําบันทึกเปดบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของโครงการผ าน          
คณะวิชา คณะวิชาเสนอเรื่องผานกองคลัง เพื่อ
เสนออธิการบดีลงนามในหนังสือเพ่ือขอเปด
บัญชีเงินฝากธนาคาร   

2) หัวหนาโครงการวิจัยที่คณะวิชาสั ง กัดตาม       
วิทยาเขต ทําบันทึกขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของโครงการผานคณะวิชา คณะวิชา
เสนอเรื่องผานงานการเงินวิทยาเขตที่นักวิจัย
สังกัดตรวจสอบเอกสารกอนเสนอกองคลัง เพื่อ
เสนออธิการบดีลงนามในหนังสือเพ่ือขอเปด
บัญชีเงินฝากธนาคาร 

1) หัวหนาโครงการวิจัยประสานมายังสํานักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
เพื่อจัดทําบันทึกขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร          
ในนามของโครงการ เสนอเรื่องผานงานการเงิน
วิทยาเขตท่ีนักวิจัยสังกัดตรวจสอบเอกสาร กอน
เสนอกองคลัง เพื่อเสนออธิการบดีลงนามใน
หนังสือเพื่อขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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ทั้งนี้ ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือใน
บัญชี จํานวน 0 บาท ขอใหเจาของบัญชีดําเนินการปดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว แลวสงหลักฐานการปด
บัญชีเงินฝากธนาคารไปยังผูเก่ียวของทราบดวย เพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 นโยบายการทดสอบ O-NET และแนวทางในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการไดเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบนโยบายการทดสอบ O-NET และ
แนวทางในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของ             
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2564 ดังนี ้

1. นโยบายการทดสอบ O-NET 
1.1 นโยบายการทดสอบ O-NET ใหถือเปนสิทธิสวนตัว เขารับการทดสอบตามความ

สมัครใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
1.2 มีการทดสอบ O-NET ตามปกติของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2563 
1.3 ปการศึกษา 2563 จัดใหมีการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนปสุดทาย 

(สําหรับการคัดเลือก TCAS64) 
1.4 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ยกเลิกการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
1.5 ขอให ทปอ. ใชผล O-NET ไปกอน 
1.6 ขอใหปรับระบบ TCAS ที่ไมตองใชผล O-NET ในปการศึกษา 2565 หรือปการศึกษา

ตอๆ ไป 
2. แนวทางในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.1 ไมเลื่อนสอบทุกวิชา ใหจัดสอบตามตารางที่กําหนดไวแลว เพ่ือใหนักเรียนเตรียมตัว
สอบโดยไมกังวล 

2.2 นักเรียนในพ้ืนที่สีแดงเขม (ควบคุมสูงสุด) ตองสอบในพื้นที่ของตนเอง (จังหวัด) 
เทานั้น ถาเลือกสนามสอบนอกพื้นที่ ใหทําเรื่องขอเปลี่ยนสนามสอบ โดยใหสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) จัดสอบแบบ Open Air และไมแออัด ใชมาตรการสาธารณสุขที่เปนไปตาม
มาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดกําหนด
อยางเขมงวด 

2.3 นักเรียนนอกพื้นที่สีแดงเขม ใหจัดสอบโดยใชมาตรการสาธารณสุขที่เปนไปตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดกําหนด 

2.4 นักเรียนนอกพื้นที่สีแดงเขม ที่เลือกสนามสอบในพ้ืนที่สีแดงเขม ใหนักเรียนติดตอทํา
เรื่องขอเปลี่ยนสนามสอบได 
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2.5 นักเรียนท่ีมีความเสี่ยงที่ตองกักตัวสอบ ใหจัดหองสอบแยกจากนักเรียนทั่วไปใน
สนามสอบแตละแหง 

2.6 กรณีสถานการณเลวรายลงฉุกเฉินในบางพื้นที่ ใหปรับรูปแบบการสอบเหมือนพ้ืนที่          
สีแดงเขม 

2.7 กรณีมีผูไมสามารถเขาสอบได (ไดรับผลกระทบเฉียบพลัน) จํานวนมาก (มากกวา    
รอยละ 10 ของผูเขาสอบท้ังหมด) ให สทศ. ดําเนินการจัดสอบรอบท่ีสอง เพ่ือจัดสงผลคะแนนตามกําหนดการ
เดิม (วันที่ 29 เมษายน 2564) หากสงผลตามกําหนดการเดิมไมได ขอใหไดผลคะแนนไมเกิน 14 วัน จาก
กําหนดการเดิม (ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564) ซึ่งตองปรับเลื่อนกําหนดการประกาศผลรอบ 2 และ
กําหนดการทั้งหมดของรอบ 3 และรอบ 4 หากตองเลื่อนสงผลคะแนนเกินวันที่  13 พฤษภาคม 2564 
(กระบวนการคัดเลือกของรอบ 3 จะเสร็จสิ้นหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2564) ตองแจง ทปอ. เพ่ือกําหนดวันสงผล
คะแนนและปรับตารางกําหนดใหม รวมถึงกําหนดวันเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยดวย 

2.8 กรณีท่ีจัดสอบ GAT/PAT และ O-NET ได แตจัดสอบวิชาสามัญไมไดทั้งหมด ให
มหาวิทยาลัยปรับเกณฑการคัดเลือกรูปแบบ Admission 1 ที่ใชผลคะแนนวิชาสามัญ โดยใชผลคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET แทน 

2.9 กรณีท่ีจัดสอบ GAT/PAT ได แตจัดสอบ O-NET และวิชาสามัญไมไดทั้งหมด ให
มหาวิทยาลัยปรับเกณฑการคัดเลือกรูปแบบ Admission 1 ที่ใชผลคะแนนวิชาสามัญ โดยใชผลคะแนน 
GAT/PAT แทน และปรับเกณฑการคัดเลือกรูปแบบ Admission 2 โดยไมใชผลคะแนน O-NET เหลือคะแนน
เต็ม 70% 

2.10 กรณีที่ไมสามารถจัดสอบไดเลย ใหมหาวิทยาลัยปรับเกณฑการคัดเลือกใหมของ           
รอบ 2 (นักเรียนไดสมัครไวแลว) และ รอบ 3 - เกณฑ Admission 1 (นักเรียนยังไมสมัคร) และสงรายชื่อผูผาน
การคดัเลือกเขาระบบ Clearing House 

2.11 กรณีที่ตองมีการปรับเกณฑการคัดเลือกรูปแบบ Admission 1 และ/หรือ Admission 2 
- Admission 1 ใหมหาวิทยาลัยปรับเกณฑการคดัเลือกและสงให ทปอ. เผยแพร 
- Admission 2 ใหปรับเกณฑ โดยผลคะแนนใดไมมี ใหตัดผลคะแนนนั้น เหลือ

คะแนนเต็มตามสัดสวนของเกณฑที่เหลือ เชน ไมมีผลคะแนน O-NET คะแนนเต็มเหลือ 70% หรือ ไมมีผล
คะแนน GAT/PAT คะแนนเต็มเหลือ 50% 

- สมัครรอบ 3 ผานระบบ TCAS ประมวลผล Ranking และ Sorting ตามปกติ
ประกาศผลเพียงอันดับเดียวท่ีดีท่ีสุด ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

- รอบ 4 ใหสมัครที่มหาวิทยาลัย และนักเรียนยืนยันสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูยนืยันสิทธิ์เขาระบบ (เหมือนรอบ 4 ปกติปจจุบัน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
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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 กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาวนุชจรินทร 

นทีรัตนกําจาย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบตักิาร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-176 สังกัดงานทะเบียนและสถิติ นั้น   

กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการ
คัดเลือกคือ นางสาวนุชจรินทร นทีรัตนกําจาย วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคดงัน้ี 
 1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่             
S-1-0308-176 สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จาก ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 
 2. ขออนุมัติจาง นางสาวนุชจรินทร นทีรัตนกําจาย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-176 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
19,500 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่             
S-1-0308-176 สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จาก ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
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 2. อนุมัติใหจาง นางสาวนุชจรินทร นทีรัตนกําจาย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-176 อัตราเงนิเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นางสาวธารินี ผุยรอด วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-0315-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท         
สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

2. นางสาวสุมิตรา กมศิลป วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารงานยุติธรรม) จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0308-034 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 2 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม 
 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 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติ งานเพื่อเพิ่มพูนความรู            

ทางวิชาการ ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา เผาทองจีน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา เผาทองจีน สังกัดภาควิชา          
ชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ระบบ
ทางเดินอาหาร” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 นั้น 

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  เผาทองจีน ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ       
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  เผาทองจีน สังกัดภาควิชา             
ชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของ รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ  สั งกัดภาควิชาเภสัชเคมี           
คณะเภสัชศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการนี้  รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ  ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได 
  รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่อง 



 12

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
จัดสรร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของคณะศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา สังกัด
งานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี/การบัญชีและการเงิน หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการเปด
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําในตําแหนงดังกลาว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1201-023 สังกัดงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี/การบัญชี
และการเงนิ หรือเทียบเทาไมตํ่ากวานี้  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2764/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สั่งบรรจุ               
นายชานนท สืบสายไทย วุฒิ Master of Arts in International Tourism and Hospitality Management 
จาก Middlesex University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-004 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อัตราเงนิเดือน เดือนละ 26,250 บาท ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายชานนท สืบสายไทย เนื่องจาก นายชานนท สืบสายไทย เปนผูมีประสบการณการทํางาน 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสําราญ วิทยาลัย              
การทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

2. ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งแตวันที่              
1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

โดยประสบการณดังกลาวเปนประสบการณที่มีประโยชนสอดคลองกับความตองการของ
วิทยาลัยนานาชาติ (ประสบการณการทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยเปนประสบการณ
การปฏิบัติงานตรงท่ีไมทับซอนกัน เปนเวลา 5 ป 8 เดือน) 
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วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแลวเห็นสมควรให นายชานนท สืบสายไทย ไดรับคาประสบการณ
โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 5,500 บาท โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณเงินรายไดสวนของ
วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน  
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณา             
ให ความเห็นชอบในการกํ าหนด เงินค าประสบการณ  ส วนจํ านวนเงินที่ ใ ช ในการจ าย เป น เ งิ น                          
คาประสบการณใหใชจากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ทั้งนี้          
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผาน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงาน                  
ที่ประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ         
การจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นายชานนท สืบสายไทย โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 5,500 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน            

ที่ ย่ืนเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ระดับชํานาญงานและ             
ชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 2) 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  22/2563 เมื่อวันที่                  
1 ธันวาคม 2563 มีมติใหมหาวิทยาลัยเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) โดย
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
พ.ศ. 2562 และประสงคจะยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ 
ใหยื่นเรื่องไดที่คณะวิชา/สวนงานตนสังกัด ตั้งแตวันที่  4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564           
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา           
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 
(ครั้งที่ 2) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน 
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) กําหนดใหคณะวิชา/สวนงานเสนอ
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เรื่องการยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 และนําเสนอ              
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบในเบื้องตน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 นั้น 
 ตามขอ 24 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่องการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นที่ผานการดําเนินการของคณะวิชา/สวนงาน มาเพ่ือ
เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในเบ้ืองตนและเสนอไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป นั้น 
 ในการนี้ มีคณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นเสนอขอกําหนดระดับ
ตําแหนงใหสูงข้ึน จํานวน 29 ราย ดังนี ้
  1. ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน 4 ราย ไดแก 
   1.1 กองกลาง 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน 2 ราย 
   1.2 กองทรัพยากรมนุษย 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน 1 ราย 
   1.3 คณะอักษรศาสตร 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน 1 ราย 
  2. ระดับชํานาญการ  จํานวน 25 ราย ไดแก 
   2.1 กองกลาง จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
   2.2 กองคลัง จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
    (1) นักการเงนิ    จํานวน  2 ราย 
   2.3 กองทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
   2.4  คณะโบราณคดี จํานวน 3 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  2 ราย 
    (2) นักการเงนิ    จํานวน  1 ราย 
   2.5 คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 4 ราย ดังนี ้  
    (1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  2 ราย 
    (2) นายชาง    จํานวน  1 ราย 
    (3) นักวิทยาศาสตร   จํานวน  1 ราย 
   2.6 คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
   2.7  คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
   2.8  คณะอักษรศาสตร จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  2 ราย 
    (2) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  1 ราย 
   2.9  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ราย ดังนี ้
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา   จํานวน  1 ราย 
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   2.10 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  4 ราย 
   2.11 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา  จํานวน  1 ราย 
    (2) นักวิทยาศาสตร   จํานวน  1 ราย 
    (3) นักพัสด ุ    จํานวน  1 ราย 
   2.12 หอศิลป จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
    (1) นักวิชาการอุดมศึกษา   จํานวน  1 ราย 
  โดยกองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพในเบ้ืองตน จึงเสนอ         
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณารายชื่อผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในเบื้องตน ทั้งนี้ ในสวนของ                    
ผูที่ยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จํานวน 3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน ที่ยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ระดับชํานาญงานและชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 
(ครั้งท่ี 2) จํานวน 29 ราย โดยใหเสนอ ก.พ.ต. พิจารณาดําเนินการเพื ่อประเมินฯ ตอไป สวนการ
ประเมินผู ที ่ยื ่น เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงชํานาญการ กรณีกลุ มห ัวหนางาน จํานวน 4 ราย               
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการประเมิน นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 
   1.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
   1.2 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
   1.3 คณบดีคณะอักษรศาสตร    กรรมการ 
   1.4 หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เลขานุการ 
   1.5 นางสาวสุนทรี  รุงเรือง    ผูชวยเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการประเมิน นางสาวรัตทิกร  คงทอง หัวหนางานบริหารทั่วไป กองกลาง

สํานักงานอธิการบดี 
   2.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
   2.2 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   กรรมการ 
   2.3 คณบดีคณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 
   2.4 หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เลขานุการ 
   2.5 นางสาวสุนทรี  รุงเรือง    ผูชวยเลขานุการ 
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  3. คณะกรรมการประเมิน นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย 
กองทรพัยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี 

   3.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
   3.2 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
   3.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
     และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   3.4 หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เลขานุการ 
   3.5 นางสาวสุนทรี  รุงเรือง    ผูชวยเลขานุการ   
  4. คณะกรรมการประเมิน นางสาววรรณา วงษธง หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี 

สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร 
   4.1 คณบดีคณะอักษรศาสตร    ประธานกรรมการ 
   4.2 คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
   4.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
    และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   4.4 นางสาวประภาพร  ถึกกวย   เลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา           

คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอง
ภาพยนตรของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หอง
ประชุม และหองภาพยนตร ของคณะอักษรศาสตร เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน หนวยงาน 
และหนวยงานภายนอก และเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ในการใชประโยชนรวมกัน
ของคณะอักษรศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และ
หองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอง
ภาพยนตร ของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2564 และผานการพิจารณาจาก
กองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหองภาพยนตร 
ของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย 

เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม
โอลิมปกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการ
จายคาใชจายในการบริการทางวิชาการโครงการอบรมโอลิมปกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560  

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม
โอลิมปกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2563 
เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมโอลิมปก
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ เนื่องจากไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ” เปน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการออกแบบ” โดยไมปรับอัตราคาลงทะเบียนเรียน ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 
เมือ่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติอนุมัติหลักสูตรดังกลาว นั้น  

เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษเปนไปดวยความเรียบรอย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขา
ศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.4 การทบทวนแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ไดมาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามบันทึกสภาคณาจารยและพนักงาน ท่ี อว 8603(3)/1850 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได 
เสนอขอใหทบทวนแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
วิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งเห็นวา วิธีการไดมาของกรรมการสภาวิชาการประเภท
คณาจารยประจํา ตามขอ 5 ของประกาศดังกลาว ยังมีความไมเหมาะสมและเห็นควรใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน เนื่องจากการกําหนดใหผูไดรับการเสนอชื่อของแตละกลุมสาขาเทานั้น เปนผูที่มี
สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําของแตละกลุมสาขานั้น อาจจะไมเหมาะสม
และเปนการริดรอนสิทธิ์ของผูมีสิทธิไดรับการสรรหาเปนกรรมการสภาวิชาการดวย 

ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารยและพนักงานจึงไดเสนอขอใหพิจารณาทบทวนแกไขประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารย
ประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติของผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจํา และ
ปรับแกไขขอ 5.5 วรรคแรก ในประเด็นของกระบวนการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย
ประจํา เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ดังนี ้

 
ประกาศฯ ขอ 5.5 วรรคแรก 

ฉบับเดิม 
ประกาศฯ ขอ 5.5 วรรคแรก 

ขอเสนอปรับแกไข 
ขอ 5.5 เมื่อไดรายช่ือพรอมประวัติของคณาจารยประจาํจาก
คณะแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหผูไดรับการเสนอ
ชื่อของแตละกลุมสาขาทําการลงคะแนนเลือกเพ่ือใหไดมาซึง่
กรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากคณาจารยประจําในแตละ
กลุมสาขา หากกลุมสาขาใดไมสามารถตัดสินไดโดยการ
ลงคะแนนเลือก ใหประธานกรรมการจับสลากตัดสินเพื่อให
ไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากคณาจารยประจําใน
กลุมสาขานัน้ครบจํานวน 

ขอ 5.5 เมื่อไดรายช่ือพรอมประวัติของคณาจารยประจาํจาก
คณะแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหผูมีสิทธิไดรับ
การสรรหาเปนกรรมการสภาวิชาการ ตามประกาศบัญชี
รายชื่อของแตละกลุมสาขาทําการลงคะแนนเลือกเพ่ือให
ไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากคณาจารยประจําใน
แตละกลุมสาขา หากกลุมสาขาใดไมสามารถตัดสินไดโดย
การลงคะแนนเลือก ใหประธานกรรมการจับสลากตัดสิน
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากคณาจารย
ประจําในกลุมสาขานั้นครบจํานวน 
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยประธานได
เสนอแนวทาง ดังนี ้

แนวทางท่ี 1 ดําเนินการตามที่ประธานสภาคณาจารยและพนักงานเสนอขอปรับแกไข 
แนวทางท่ี 2 เมื่อไดรายชื่อพรอมประวัติของคณาจารยประจําจากคณะกรรมการประจํา

คณะแลว ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากคณาจารย
ประจําในแตละกลุมสาขา 

แนวทางท่ี 3 ดําเนินการตามแนวทางเดิมที่ ใชอยู ในปจจุบัน ซึ่งเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารย
ประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

แนวทางอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3 แนวทางดังกลาว  
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภท

คณาจารยประจําตามแนวทางเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนง               
รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแกไขประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารย
ประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นสมควรดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภท
คณาจารยประจําตามแนวทางเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 
11/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือ
ศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
 
ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาตอบแทนการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาองักฤษ และหลักสูตรเรงรัด 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับปรุง
อัตราคาตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเรงรัด โดยอาศัย
อํานาจตามความในขอ 8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินประเภทคาตอบแทนการสอน 
พ.ศ. 2562 นั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ               
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาตอบแทนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเรงรัด โดยใหใชบังคบัตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2563 
เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 
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ทั้งนี้ ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดแจง
ใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษอยางครอบคลุมใหกับนักศึกษา เชน 
ภาษาอังกฤษสําหรับ Artist /ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปนิก/ English Clinic for Writing/เทคนิคพิชิตคะแนน 
TOEIC/การเรียนรูภาษาอังกฤษและกระตุนการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล อีกทั้งจะ
ดําเนินการสํารวจความตองการ/ความสนใจของนักศึกษาที่ตองการเรียนรูหรือเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษใน
ดานตางๆ เพื่อจะไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมไดตรงตามตองการ/ความสนใจของนักศึกษา และเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนานักศึกษาในปการศกึษา 2564 ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราคาตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเรงรัด แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
ระเบียบวาระที่  4.4.1 การจัดตั้งศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคด ี
 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/2562 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ไดใหความ
เห็นชอบการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของคณะ ประกอบกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7)          
ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดกําหนดโครงสรางหนวยงานภายในของคณะโบราณคด ีประกอบดวย 

1. สํานักงานคณบด ี 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 

2. ภาควิชา  
2.1 ภาควิชาโบราณคด ี
2.2 ภาควิชาประวัติศาสตรศลิปะ 
2.3 ภาควิชามานุษยวิทยา 
2.4 ภาควิชาภาษาตะวันออก 
2.5 ภาควิชาภาษาตะวันตก 

3. หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ  
3.1 ศูนยสันสกฤตศึกษา 
3.2 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคด ี

ในการนี้ คณะโบราณคดีประสงคขอจัดตั้งศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี ซึ่ง
เปนหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ เพื่อใหสอดคลองตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดใหมี “วิทยสถานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย หรือ TASSHA (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts)” ในการ
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ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรดานสังคม เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรูสุวรรณภูมิ
ศึกษา สามารถนําความรูและวิทยาการจากผูเชี่ยวชาญในคณะวิชาไปปรับใชใหเกิดประโยชนแกสังคม เกิดการ
แลกเปลี่ยนองคความรู การใหคําปรึกษาและพัฒนางานวิชาการในรูปแบบที่คณะวิชามีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และมีความพรอมสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายระดับกระทรวงและประเทศ โดยไดผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยวิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะ
โบราณคดี ตามที่กองแผนงานเสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4.2 รายงานสรุปผลการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการจัดตั้งคณะ สวนงาน 

หนวยงานภายใน และหนวยงานยอยของสวนงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบ
เลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 
2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงาน 
การแบงหนวยงานภายใน และหนวยงานยอยของสวนงาน ในระยะแรกภายใน 2 ป นับจากประกาศมีผลใช
บังคับ และระยะตอไปใหประเมินทุกๆ 4 ป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งคณะกรรมการวิเคราะห
โครงสรางสวนงานและหนวยงานไดกําหนดขั้นตอน แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา  
คณะ สวนงาน หนวยงานภายใน และหนวยงานยอยของสวนงาน ตามที่ไดหารือรวมกับภาควิชาและหัวหนา
สวนงานแลว รวมท้ังแจงใหภาควิชา คณะ/สวนงาน จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
ภาควิชา คณะ/สวนงาน หนวยงานภายใน และหนวยงานยอยของสวนงาน นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหการติดตามประเมินผลการจัดตั้ง
คณะ สวนงาน หนวยงานภายใน และหนวยงานยอยของสวนงาน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานสรุปผลการวิเคราะหการติดตาม
ประเมินผลการจัดตั้งคณะ สวนงาน หนวยงานภายใน และหนวยงานยอยของสวนงาน ตามที่กองแผนงานเสนอ 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564 
เพ่ือเปนการรําลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเปนการสงเสริม อนุรักษ 
และเผยแพรผลงานทางศิลปวัฒนธรรม โดยไดถือเอาวันคลายวันเกิดของทานศาสตราจารยศิลป พีระศรี     
วันที่ 15 กันยายน จัดใหมีกิจกรรมเรื่อยมาเปนประจําทุกป ซึ่งในปนี้ตรงกับวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นั้น  

เพ่ือใหการเตรียมการจัดงานวันศิลป พีระศรี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี 
ประจําป พ.ศ. 2564 ตามรายชื่อตาม (ราง) คาํสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2564 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 คณะศึกษาศาสตรขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการโครงการรับนักเรียนเขาศึกษา
ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 
พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับ
นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมี          
ที่นั่งวาง) ปการศึกษา 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 21/2563 เม่ือวันอังคารที่ 

17 พฤศจิกายน 2563 ไดใหความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับ
นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งวาง) ปการศึกษา 2564 ตามที่
คณะศกึษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป นั้น 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบ
กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดําเนินการจัดทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ระหวาง
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 
พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2  
ม.3 ม.5 และ ม.6 เพ่ิมเติม (กรณีมีที่นั่งวาง) ปการศึกษา 2564 ดังนี ้
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ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียน ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
จาก “วันที่ 31 มกราคม 2564”  
เปน “วันที่ 7 มีนาคม 2564” 
ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้น ม.4 ทุกคน 
จาก “วันที่ 13 มีนาคม 2564”  
เปน “วันที่ 20 มีนาคม 2564” 
ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการเพ่ือเขาศึกษาตอ ชั้น ม.1 ทุกคน 
จาก “วันที่ 14 มีนาคม 2564”  
เปน “วันที่ 21 มีนาคม 2564” 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดการโครงการรับนักเรียน
เขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับ
ปรับปรุง 2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม 
(กรณีมีที่นั่งวาง) ปการศึกษา 2564 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 รายชื่อกรรมการดานขอมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการดาน

เครือขายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบาย Smart Administration และไดดําเนินการปฏิรูปองคกร

ภายใตโครงการ SU Transformation เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายที่สําคัญดานดิจิทัล
เทคโนโลยี เชน การวิเคราะหและจัดการขอมูลเพ่ือขับเคลื่อนองคกรแบบ Data-Driven Organization การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและ Automation เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร เปนตน นั้น 

เนื่องจากการขับเคลื่อนสูเปาหมายดังกลาว จําเปนตองอาศัยการทํางานแบบบูรณาการกับทุก
สวนงาน สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อกรรมการดานขอมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และกรรมการดานเครือขายมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือดําเนินงานในดานที่เก่ียวของและพัฒนาระบบที่สามารถ
ใชรวมกันไดทั้งองคกรแบบไรรอยตอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้ 

1. รายชื่อกรรมการดานขอมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ลําดับ รายชื่อ หนวยงาน 

1. ผศ.ดร.สาธิต  นิรัติศัย บัณฑิตวิทยาลัย 
2. นายธนภัทร  แกววิไล คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
3. นางสาวรุวัยดา  อาบีดีน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
4. นายเผด็จ  สวิพันธุ คณะโบราณคดี 
5. นางสาวนันทนา  แซลี คณะมัณฑนศลิป 
6. นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช คณะอักษรศาสตร 
7. นายวรโชติ  ไชยเกษมสันต คณะวิทยาศาสตร 
8. เภสัชกร ผศ.ดร.พีรยศ  ภมรศลิปธรรม คณะเภสัชศาสตร 
9. นางพูนสุข  ยมบานกวย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10. นางสาวแพรวนภา  พันธุสวาสดิ์ คณะดุริยางคศาสตร 
11. นางสาวสุชานุช  คลองใจ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
12 ผศ.ฐิติยา  พจนาพิทักษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. อ.ดร.อมรา  วีระวัฒน วิทยาลัยนานาชาติ 
14. อ.สกนธ  มวงสุน สํานักหอสมุดกลาง 
15. นายพรชัย  กุศลพลาเลิศ สํานักหอสมุดกลาง 
16. นายรุจฬสวัตต  ครองภูมินทร หอศิลป 
17. นางปญจรัตน  สุคนธลักษณ กองกฎหมาย 
18. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ กองกลาง 
19. นายมนตรี  มหาวรการ กองกิจการนักศึกษา 
20. นางสาววนัญญา  อมรวัฒนา กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
21. นางสาวอรอนงค  มากจันทร กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
22. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ ์ กองทรัพยากรมนุษย 
23. นายเอกชัย  ซอนกลิ่น กองบริหารงานวิชาการ 
24. นางสาวศรีสุดา  ธัญญเจริญ สํานักงานบริการวิชาการ 
25. นายภัทรวัฒน  อ่ําพิพัฒน สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
26. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย งานสภาคณาจารยและพนักงาน 

 
2. รายชื่อกรรมการดานเครือขายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ลําดับ รายชื่อ หนวยงาน 

1. ผศ.ดร.สาธิต  นิรัติศัย บัณฑิตวิทยาลัย 
2. นายธนภัทร  แกววิไล คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
3. นายสุเมธ  ถาวร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
4. นายเผด็จ  สวิพันธุ คณะโบราณคดี 
5. นายเศกสันต  แสงทอง คณะมัณฑนศลิป 
6. นายสุรชัย  ใจด ี คณะอักษรศาสตร 
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ลําดับ รายชื่อ หนวยงาน 

7. นายกฤติกร  สามิภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
8. เภสัชกร ผศ.ดร.พีรยศ  ภมรศลิปธรรม คณะเภสัชศาสตร 
9. นางสาววิศารัตน  มั่นสุข คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10. นางสาวภัศรา  อินทรเล็ก คณะดุริยางคศาสตร 
11. นายจารุกิตติ  สมโสภณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
12 อ.มาย  ยินชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. อ.ดร.อมรา  วีระวัฒน วิทยาลัยนานาชาติ 
14. นายพรชัย  กุศลพลาเลิศ สํานักหอสมุดกลาง 
15. นายเอกพงษ  สกุลพันธุ หอศิลป 
16. นางปญจรัตน  สุคนธลักษณ กองกฎหมาย 
17. นางสาวรัตทกิร  คงทอง กองกลาง 
18. นายมนตรี  มหาวรการ กองกิจการนักศึกษา 
19. นางสาววนัญญา  อมรวัฒนา กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
20. นายวีรยุทธ  สวางจิตต กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
21. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม กองทรัพยากรมนุษย 
22. นายปยพล  รัตนเลี่ยม กองบริหารงานวิชาการ 
23. นายอัศวิน วันบรรจบ สํานักงานบริการวิชาการ 
24. นายภัทรวัฒน  อ่ําพิพัฒน สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
25. นางสาวปทมาพร  เกิดแจง งานสภาคณาจารยและพนักงาน 

 
ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประสานงานไปยังคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ และกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพ่ือขอรายชื่อกรรมการดานขอมูลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และกรรมการดานเครือขายมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมเติม กอนจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการท้ัง 
2 ชุด เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 ขอมูลอุปกรณระบบโทรศัพท IP Phone 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประสงคเสนอที่ประชุมพิจารณาขอมูลอุปกรณระบบโทรศัพท IP 
Phone พรอมการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแตละรุน เนื่องจากคณะวิชา/หนวยงานมีความสนใจในการจัดซื้อ
อุปกรณดังกลาว ท้ังนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยียินดีใหคําปรึกษา รวมถึงการจัดหาและตอรองราคาอุปกรณ
ดังกลาวตามความสนใจของคณะวิชา/หนวยงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบขอมูลอุปกรณระบบโทรศัพท IP Phone ตามที่
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรมประชาสัมพันธการใชงานระบบ
โทรศพัท IP Phone ไปยังบุคลากรใหทราบอยางทั่วถึง 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสํารวจความพึงพอใจการใชงานระบบ
โทรศพัท IP Phone เพื่อนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการใชงานระบบตอไป 
 

            
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 



ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

กองกลำง

งำนบริหำรท่ัวไป 
1 นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์ นักวิชาการ 13 ปี 32,380 ดีเด่น 81.33 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 1 เดือน ดีเด่น (1) กระบวนการจัดท าระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ก.บ.ม.)

กองคลัง

งำนกำรเงิน

2 นางกัญญารัตน์  บุญประกอบ นักการเงิน 10 ปี 30,490 ดีเด่น 78.67 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

9 เดือน ดีมาก (1) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ    

 ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 

บุคลากรประจ า มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปรำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทพนักงำนประจ ำ สำยสนับสนุน ท่ีย่ืนเสนอขอก ำหนดระดับต ำแหน่งให้สูงข้ึน 

ระดับช ำนำญกำร ปี พ.ศ. 2563 (คร้ังท่ี 2)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ก.บ.ม. 4/2564 วาระ 4.1.6.6
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

งำนกำรเงิน

3 นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนเพ่ิมพูนผลนักการเงิน 6 ปี 34,970 ดี 81.08 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

10 เดือน ดีมาก (1) การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอน

เกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี          

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองทรัพยำกรมนุษย์

งำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

4 นางสาวอังคณา  ศรีบุญรอด นักวิชาการ 6 ปี 28,770 ดีเด่น 82.50 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 11 เดือน ดีเด่น (1) การลาหยุดราชการเพ่ือฝึกอบรม ดูงาน 

ฝึกอบรมในเชิงวิจัยและสร้างสรรค์หรือไป

ปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

คณะโบรำณคดี

ส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
5 นางสาวภคมน เสง่ียมจิตต์ นักวิชาการ 6 ปี 28,780 ดีมาก 80.00 1. ผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ เผยแพร่โดยมอบให้

อุดมศึกษา 10 เดือน ดีมาก (1) เร่ือง การศึกษาและวิเคราะห์ความพึง

พอใจของนักศึกษาของช้ันปีสุดท้าย ท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร   

ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง     

พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ:     คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย     

จ านวน 4 แห่ง  และ

ภายนอก

มหาวิทยาลัย จ านวน

 1 แห่ง รวมเป็น

จ านวน 5 แห่ง

6 นางสาวชินาพัจน์  ศรีวิลัย นักวิชาการ 19 ปี 34,970 ดีมาก 80.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 5 เดือน ดีมาก (1) การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

งำนบริหำรท่ัวไป

7 นางสาวฐิติกาล ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์ นักการเงิน 2 ปี 5 ปี 31,270 ดีมาก 80.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

5 เดือน 11 เดือน ดีมาก (1) การยืมเงินทดรองจ่ายและหักล้างเงิน

ยืมทดรองจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร (SU-ERP)

คณะวิทยำศำสตร์ 

ส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 
8 นายภานุมาศ บุญวงศ์ นักเทคโนโลยี 10 ปี 30,750 ดีเด่น 90.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

สารสนเทศ 4 เดือน ดีเด่น (1) คู่มือปฏิบัติงานการน าโสตทัศนูปกรณ์

ทางด้านระบบภาพมาติดต้ังเพ่ือใช้งานใน

ห้องบรรยายคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

9 นายธนัช  อายุยืน นักเทคโนโลยี 13 ปี 32,010 ดีมาก 90.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

สารสนเทศ 1 เดือน ดีเด่น (1) คู่มือปฏิบัติงานการติดต้ังและวิธีการเซ็ต

ระบบคอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

10 นายกฤติกร  สามิภักด์ิ นายช่าง 16 ปี 34,970 ดีมาก 90.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

(ด้านอิเล็กทรอนิกส์)2 เดือน ดีเด่น (1) คู่มือปฏิบัติงานการติดต้ังอุปกรณ์

กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภำควิชำเคมี

11 นายอมรฤทธ์ิ  ศรีนวล นักวิทยาศาสตร์ 14 ปี 33,090 ดีเด่น 89.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

4 เดือน ดีเด่น (1) คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมอุปกรณ์และ

สารเคมี ส าหรับการเรียนการสอนใน

รายวิชาปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (513 103)

คณะศึกษำศำสตร์

งำนส ำนักงำนโรงเรียนสำธิต

(มัธยมศึกษำ)

12 นางสาวเมธาวี เนตรวิริยะกุล นักวิชาการ 7 ปี 28,770 ดีมาก 80.00 1. ผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 3 เดือน ดีมาก (1) เร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักเรียนท่ีมีต่อการให้บริการของ

ส านักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

Veridian E-Journal. Silpakorn 

University ฉบับภาษาไทย สาขา

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 

11   ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

2561

คณะอักษรศำสตร์ 
ส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริหำรและธุรกำร 

13 นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการ 11 ปี 31,350 ดีมาก 80.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 10 เดือน ดี (1) การจัดเตรียมและการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

14 นางบุรียา  แตงพันธ์ นักวิชาการ 8 ปี 6 ปี 32,940 ดีมาก 80.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 5 เดือน 6 เดือน ดี (1) การให้บริการค าร้องแก่นักศึกษา       

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

คณะเภสัชศำสตร์

ส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริหำรท่ัวไป

15 นายศราวุธ อินมี นักวิชาการ 11 ปี 29,650 ดีมาก 80.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 2 เดือน ดีมาก (1) การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ภาควิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งำนบริกำรกำรศึกษำ

16 นายโกวิทย์ หล าชุ่ม นักเทคโนโลยี 15 ปี 33,380 ดี 80.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

สารสนเทศ 7 เดือน ดี (1) การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายใน

อาคาร 50 ปี ของคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

ส ำนักงำนคณบดี 

17 นางสาววรรณา  ศิลประเสริฐ นักวิชาการ 7 ปี 33,530 ดีเด่น 83.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 5 เดือน ดีเด่น (1) การด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร

ส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
18 นางสาวหทัย อู่เงิน นักวิชาการ 15 ปี 34,970 ดีเด่น 90.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 6 เดือน ดีเด่น (1) คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตารางเรียน

ตารางสอนนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต

19 นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์ นักวิชาการ 10 ปี 3 ปี 33,930 ดีเด่น 90.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 11 เดือน 4 เดือน ดีเด่น (1) คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าหลักสูตร

ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

20 นางสาวเสาวภา ประทุมสินธ์ุ นักวิชาการ 16 ปี 34,970 ดีเด่น 90.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 8 เดือน ดีเด่น (1) การฝึกงานนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

21 นางอ าภา แก้วมณี นักวิชาการ 14 ปี 34,970 ดีเด่น 90.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 6 เดือน ดีเด่น (1) คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

ส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริหำรท่ัวไป
22 นางสาวสุชานุช คล่องใจ นักวิชาการ 6 ปี 26,790 ดีมาก 85.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 1 เดือน ดีมาก (1) คู่มือการปรับปรุงหลักสูตร            

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

23 นายชัยวัช ช้างเผือก นักพัสดุ 6 ปี 26,610 ดีมาก 84.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

1 เดือน ดีมาก (1) การจัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการเรียนการ

สอนและโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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ผลประเมินทักษะ 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/สังกัด ต ำแหน่ง เงินเดือน ผลกำร สมรรถนะ ฯ ผลงำนท่ีเสนอ หมำยเหตุ

ท่ี ท่ีขอ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถึงข้ันต่ ำ ประเมิน KPIs (70 คะแนนข้ึนไป 

(6ปี) (4ปี) (2ปี) ช ำนำญกำร 2 รอบก่อนย่ืน จำก100 คะแนน)

(19,570บำท) (ระดับดีข้ึนไป)

คุณสมบัติ

ระยะเวลำ

งำนกิจกรรมพิเศษ

24 นางสาวผกาทิพย์ ยอดม่ิงขวัญ นักวิทยาศาสตร์ 16 ปี 34,970 ดีมาก 84.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

3 เดือน ดีมาก (1) กระบวนการจัดเตรียมปฏิบัติการ

ชีววิทยา

หอศิลป์ 

ส ำนักงำนหอศิลป์ 

งำนนิทรรศกำรและกิจกรรมศึกษำ 
25 นางสาวเมธาวี  กิตติอาภรณ์พลนักวิชาการ 3 ปี 2 ปี 25,510 ดีเด่น 89.00 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่

อุดมศึกษา 1เดือน 4 เดือน ดีเด่น (1) การจัดกิจกรรมการศึกษาประกอบ

นิทรรศการประกวดศิลปกรรมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เม่ือค านวณ

ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานด้วยวุฒิ

ปริญญาตรีและ

ปริญญาโทแล้ว

ปรากฎว่านางสาว

เมธาวี  กิตติอาภรณ์

พล มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานครบถ้วน

ตามเกณฑ์
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