
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 5/2564 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 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. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

10. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
13. รศ.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.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

19. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
21. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล 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. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ  

5. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 

8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางอัจฉรา   ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   

10. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
11. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
12. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
13. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
14. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
3. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
6. นางสาวจันจิรา จินโนรส ผูแทนผูอํานวยการศนูยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลยัศิลปากร 
7. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
8. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 4/2564 เมื่อวันองัคารที่ 16 กุมภาพันธ 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. ขอแสดงความยินดีกับอาจารยอํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม        

ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2563 สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม-
สื่อผสม)  

2. ขอความรวมมือรองอธิการบดี คณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงานเรงดําเนินการตรวจสอบ
และปดบัญชีที่ไมใชงาน เนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดสงหนังสือขอใหธนาคารยืนยัน
ยอดเงินฝากธนาคารที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ซึ่งตรวจพบวามีบัญชีที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ   
มหาวิทยาลัย แตบัญชีดังกลาวยังใชชื่อหรือที่อยูในการเปดบัญชีเปนของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปนบัญชีที่ถูกเปด
ไวนานแลวกอนออกแนวปฏิบัติ ดังนั้น หากเปนบัญชีของหนวยงานหรือบุคคลใดขอใหเรงดําเนินการปดบัญชี 
รวมถึงการกํากับติดตามตรวจสอบเงินยืมใหสงคนืตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดใหมีวิทยสถาน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย หรือ “ธัชชา” (TASSHA: Thailand 
Academy of Social Sciences, Humanities and Arts) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรของประเทศไปสูการสรางคุณคาและ
ผลประโยชน ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผานการเชื่อมโยงประเทศเขากับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูของโลกตอไป โดยแบงโครงสรางเปน 5 สถาบัน ประกอบดวย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันโลกคดีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑศิลปกรรมแหงชาติ และสถาบันชางศิลปทองถิ่น      
ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับมอบหมายจากกระทรวง อว. ใหดูแลรับผิดชอบในสวนของสถาบันพิพิธภัณฑ
ศิลปกรรมแหงชาติ ซึ่งเปนสถาบันหนึ่งภายใตธัชชา  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 แตงตั้ งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2005/2563 ฉบับลงวันที่  14 กันยายน พ.ศ. 2563      
สั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปแลว นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 คน และขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 คน เรียบรอยแลว ปรากฏวามีผูไดรับการเลือก จํานวน             
3 คน ดังนี ้
 ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนกังานประจํา สายวิชาการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช  สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
2. อาจารยบุญเพชร  พึ่งยอย สังกัดคณะศึกษาศาสตร 

 ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
1. นายกฤษดา  ไพรวรรณ สังกัดคณะอักษรศาสตร 

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันท่ี 27 มกราคม     
พ.ศ. 2564 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 443/2564 ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เรื่อง แตงตั้ง
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2564 เปนตนไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564     
รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศลิปากรไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เสร็จสิ้น
แลวนั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
1. รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ

ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยแยกตาม  
คณะวิชาและสาขาวิชา  
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2. การปรับแผนจํานวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 2 และรอบ 3  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ คณะวิชาท่ีประสงครับนักศึกษามากกวาจํานวนที่กําหนดไวตาม
แผนการรับสมัครคัดเลือกดังกลาว ขอใหดําเนินการเสนอขอปรับแผนจํานวนการรับสมัครคัดเลือกใหม พรอม
ทั้งรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบดวย  
 

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 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายไกรสร ลีสีทวน เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            

A-1-1006-083 สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา นั้น 
คณะฯ ได ดํ าเนิ นการตามข้ั นตอนแล ว ผู ได รั บการคั ดเลื อกคื อ นายไกรสร ลี สี ทวน                           

จบการศึกษ าระดับปริญ ญ าโท  วุฒิ  Master degree of Fine Art of DESIGN (Ceramic and Glass)         
จาก VisvaBharati University ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายไกรสร            
ลีสีทวน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดวยวุฒิศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-083  อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัด
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master 
degree of Fine Art of DESIGN (Ceramic and Glass) จาก VisvaBharati University ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามที่ ก.พ. กําหนด โดยขอยกเวน
ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเปนผูมีวุฒิการศึกษาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร           
ตามขอ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
ที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยสืบพงศ เผาไทย   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยกรธนา กองสุข   กรรมการ 
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5. ผูชวยศาสตราจารยวรรณณา ธิธรรมมา   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยชานนท ไกรรส   กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยธาตรี เมืองแกว   กรรมการ 
8. อาจารยศริมัภา จุลนวล    กรรมการ 
9. นายศุภฤกษ  ทับเสน     เลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายไกรสร ลีสีทวน เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดวยวุฒิศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-083 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา           
คณะมัณฑนศิลป ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master degree of Fine Art of 
DESIGN (Ceramic and Glass) จ า ก  VisvaBharati University ป ระ เท ศ ส า ธ ารณ รั ฐ อิ น เดี ย  ม ายั ง
มหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามที่ ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ขออนุมัติจาง นายธรณินทร 

ดวงสินธ เพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0701-010 สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบด ีนั้น   

คณะฯ ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ได รับการคัดเลือกคือ นายธรณิ นทร ดวงสินธ               
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร              
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายธรณินทร ดวงสินธ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง              
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0701-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด 
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ พรอมทั้งขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิเชฐ เขียวประเสริฐ   กรรมการ 
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุมาล นิธิภัทรอนันต  กรรมการ 
5. อาจารยทวีวิทย กิจธนสุนทร    กรรมการ 
6. นายธนภัทร แกววิไล     กรรมการ 
7. หัวหนางานบริหารและพัฒนาวิชาการ   กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
8. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ     กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายธรณินทร ดวงสินธ เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0701-010 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัว         
เขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

11 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 11 ราย คือ 
 1. นางสาวปทุมพร โงวเจริญ วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) จากมหาวิทยาลัยศลิปากร 
ดํ าร งตํ าแห น งนั กวิ ช าการ อุดมศึกษ าปฏิ บั ติ ก าร ตํ าแหน งเลขที่  S-2-0309-036 อั ต ราเงิน เดื อน                 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 2. นางสาวปาณิสรา จรัสสรภัค วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 วิชาเอกการเงิน 
วิชาโทเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                
S-2-0304-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี            
ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
 3. นางสาวภัทรธิดา สาลีสี วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1                  
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-016 อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบด ีตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
 4. นางสาวนภัสวรรณ จินดารัตนมณี วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม           
อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-0304-020              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่            
5 สิงหาคม 2563 
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 5. นางสาวชนมน ปฐมกนก วุฒิบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร             
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-021 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี           
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
 6. นายสี่ ทิ ศ ลิ้นทอง วุฒิ บัญ ชีบัณฑิ ต  (บัญชีบัณฑิ ต ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร               
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-023 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี          
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
 7. นายสุธิชัย บุญยอ วุฒิบัญชี บัณฑิต เกียรตินิ ยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-0304-013 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัด           
งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 8. นางสาวนิจจารี จันทรจินดา วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดํารง
ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-010 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 9. นางสาวก่ิงกาญจน อุณยเกียรติ วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-011 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 10. นายเผด็จ สวิพันธุ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0901-003 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที ่             
1 กันยายน 2563 
 11. นางสาวฐินันรเมศ จิตปญโญยศ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี ) เกียรตินิยม            
อันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                
S-2-0901-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะโบราณคด ี
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาวิทยาล ัย  ทั้ ง 11 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 11 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดงักลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น  

  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงหัวหนางาน 
 
สรุปเรื่อง 

ดวย กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน           
เพ่ือแตงตั้ง นางสาวอริยา ทรงประไพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
(รักษาการแทนหัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ) ตําแหนงเลขที่ S-1-0310-194 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
34,970 บาท สังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน
วิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
  โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน       
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

ในการนี้  กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอริยา ทรงประไพ 
เรียบรอยแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกลุมหัวหนางาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ นางสาวอริยา ทรงประไพ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน           
สองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี คือระดับดีเดน ทั้งสองรอบการประเมิน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอริยา ทรงประไพ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี ดังนี ้
 1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
 2. รองอธกิารบดีฝายวิจัย     กรรมการ 
 3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
 4. นางสาวสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย    เลขานุการ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นายพลวัต ฉลอง 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1209-108 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร โดยมเีงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท นั้น 
 เพื่อใหการบริหารอัตรากําลัง การบริหารงบบุคลากร และการบริหารบุคลากรเปนไปอยาง
คุมคา และเรียบรอย ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจํา           
คณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 จึงประสงคขออนุมัติยายและ
เปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพลวัต ฉลอง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําแหนงอาจารย     
อัตราเงินเดือน 34,560 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จาก
ตําแหนงเลขที่ A-1-1209-313 เปนตําแหนงเลขที่ A-1-1209-108 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติ งานตอเนื่ องกัน ท้ั งนี้  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)               
คณะศึกษาศาสตร จะรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตาง
ดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  
ราย นายพลวัต ฉลอง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน 
34,560 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จากตําแหนงเลขที่ 
A-1-1209-313 เปนตําแหนงเลขที่  A-1-1209-108 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลา           
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร            
จะรับผิดชอบเงินเดือนสวนตาง พรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือให
มหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

 
สรุปเรื่อง 
  กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี  ไดสํารวจจํานวนลูกจางประจําที่มีตัวครองอยู 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564  เพื่อเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยไดคํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้น (1 ขั้น)  สําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดนไมเกินรอยละ 15 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 
2564 ตามที่เสนอ 
 2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําครึ่งปแรก 
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณา          
เลื่อนขั้นคาจางใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2564 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว รอบ      

คร่ึงปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

สรุปเรื่อง 
  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื ่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองทรัพยากรมนุษย 
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว          
ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เพ่ือคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)          
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเลื ่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ณ วันที่ 1 เมษายน 
2564 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพื่อใชในการกรอกขอมูลเพื่อการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไป
ตามแผนในเดือนมีนาคม 2564 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา          

รอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564)  เพื่อการเลือ่นคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข         
การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด นั้น   
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
คาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั ่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ ่งปแรก          
(1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2564) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพื่อการ
เลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาด วยการบริหารงานบุคคลลูกจ าง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร           

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย นั้น   
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทําขอมูลลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา และลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3          
ในการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)           
ณ วันที ่1 เมษายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจางประจํา และลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 
2564) ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพื่อใชในการกรอกขอมูลเพื่อการ        
เลื่อนคาจางใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2564 ตอไป 
 
  



 

 

13

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา          
รอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2564) เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร           
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการเลือ่นคาจางลูกจางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศที ่ก.บ.ม. กําหนด นั้น   
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา          
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณ           
เพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที ่           
31 มีนาคม 2564) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณ เพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ
การประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังพนจากตําแหนง        

กลุมอํานวยการ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 796/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 สั่งบรรจุและแตงตั้ง     

นางศศิวิมล สันติราษฎรภักดี เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ดํารงตําแหนงผูบริหาร         
กลุม อํานวยการ ตําแหนงเลขานุการหอศิลป  ตํ าแหนงเลขที่  3-2-38-1324 (ปจจุบันตําแหน งเลขที่                 
S-1-2300-005) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2560 เปนตนมา นั้น 
  ดวย นางศศิวิมล สันติราษฎรภักดี จะครบวาระการดํารงตําแหนงเลขานุการหอศิลป ในวันที่         
2 เมษายน 2564 และยังไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่น          
ที่เทียบเทาหรือในระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ในการนี้ หอศิลปจึงมีความประสงคขอเสนอแตงตั้ง นางศศิวิมล        
สันติราษฎรภักดี ซึ่งพนจากตําแหนงเลขานุการหอศิลป ใหไปดํารงตําแหนงที่เทียบเทาและไดรับเงินประจําตําแหนง 
ในตําแหนง “นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ” ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2564 เปนตนไป   
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงที่ปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 
2562 ขอ 20 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการที่ดํารงตําแหนงมาแลวจนครบ
วาระและไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาหรือใน
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ระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ใหผูพนจากตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ 
หรือหัวหนาหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ไปดํารงตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

(1) ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาหนวยงานภายในระดับกองหรือที่ปรึกษาหนวยงานภายใน   
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ทั้งนี้ การเขาสูตําแหนงท่ีปรึกษาหนวยงานภายในดังกลาวจะตอง
เปนไปตามความประสงคของมหาวิทยาลัย โดยใหใชวิธีการคัดเลือกในการเขาสูตําแหนงตามหลักเกณฑและ
วิธีการเขาสูตําแหนงในกลุมตําแหนงท่ีปรึกษา หรือ 

(2) ใหแตงตั้งผูนั้นไปดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ โดยใชกรอบตําแหนงของ    
ผูนั้นในการกําหนดตําแหนงดังกลาว 

และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ขอ 17 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารง
ตําแหนงกลุมอํานวยการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เทียบเทาใหเปน
ตําแหนงที่ปรึกษาสวนงาน หรือตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ หรือตําแหนงท่ีปรึกษาหนวยงาน หรือตําแหนงระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตามชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่เทียบใหมนั้น แลวแตกรณี ใหจายเงินประจํา
ตําแหนงตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา        
ขั้นสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ในสายงานวิชาชีพ และเงินประจําตําแหนง  
  จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้ งพนักงานมหาวิทยาลัยผูพนจากตําแหนง          
กลุมอํานวยการ ใหไปดํารงตําแหนงท่ีเทียบเทาและไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหม/สังกัด 
เงินประจําตําแหนง 

(บาท/เดือน) 
1 นางศศวิิมล สันติราษฎรภักดี  

ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-005 
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ 
สังกัดสํานักงานหอศิลป หอศิลป 

3,500 

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2564 เปนตนไป  
 อนึ่ง หากบุคลากรดังรายชื่อขางตน ไดรับแตงตั้งใหรักษาการแทนในตําแหนงผูบริหาร          

กลุมอํานวยการ ของสายบริหารเฉพาะที่เปนตําแหนงวาง ผูรักษาการแทนในตําแหนงผูบริหารดังกลาว          
จะไดรับเงินประจําตําแหนงท่ีสูงกวาเพียงทางเดียว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผูพนจากตําแหนง          
กลุมอํานวยการ ใหไปดํารงตําแหนงท่ีเทียบเทาและไดรับเงินประจําตําแหนง ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 ขอ มูลการเลื่อน เงิน เดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             
รอบครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ด วยกองทรัพยากรมนุ ษย  สํ านั กงานอธิการบดี  ได จั ดทํ าขอมูลข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ที่มีตัวครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เพ่ือคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือน 
สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 โดย      
ที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562  มีมติดังนี้  

1. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
 (1) กลุ มผู ดํ ารงตําแหน งสายวิชาการ ไดแก  ตํ าแหน งอาจารย  ผู ช วยศาสตราจารย                
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 (2) กลุมอํานวยการ และกลุมสายสนับสนุน  

2. กําหนดการบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงนิเดือนไว ดังนี้       
  (1) อธิการบดี เป นผู บ ริห ารวงเงิน เพ่ื อการเลื่ อน เงิน เดื อนข าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ม ี   
ฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณ ี              
เปนผูบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุม ตาม 1 (1) และ 1 (2)  
 ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงิน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขามกลุม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชใน
การกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2564 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา          

รอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

 
สรุปเรื่อง 

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

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา           
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อ 
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เลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2564) เพ่ือการเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพ่ือการ
เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.11 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ที่ย่ืน

เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 
(ครั้งท่ี 2) 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2564 ไดพิจารณาการยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ จํานวน 9 ราย ไดแก 
 1. กรณกีลุมหัวหนางาน  จํานวน  3  ราย 
 2. กลุมปฏิบัติการ  จํานวน   6  ราย 
 โดยท่ีประชุมมีมติใหความเห็นชอบคู มือปฏิบัติงานหลักและประเมินความรูความสามารถ  
ทักษะและที ่จําเปนสําหรับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนง 
ชํานาญการ กลุมปฏิบัติการ จํานวน 4 ราย และระดับชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน จํานวน 3 ราย และ
เห็นควรใหเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณาตอไป ซึ่งไดนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที ่             
16 กุมภาพันธ 2564 พิจารณารายชื่อผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงในสวนของสํานักงานอธิการบด ี           
เรียบรอยแลว สําหรับผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงอีกจํานวน 2 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดีพิจารณามีมติปรับแกคูมือปฏิบัติงานหลักกอนนําเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบอีกครั้ง  
 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2564 ไดพิจารณาคูมือปฏิบัติงานหลักที่ผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงไดปรับแก
ไขเรียบรอยแลว จํานวน 2 ราย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคูมือปฏิบัติงานหลักและประเมินความรูความสามารถ  
ทักษะและที่จําเปนสําหรับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมปฏิบัติการ และมีมติเห็นควรใหเสนอ              
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา จํานวน 1 ราย ไดแก นางสาวจีราภา กระดังงา ตําแหนงนักการเงิน สังกัด
สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
 ทั้งนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพในเบื้องตนแลว  
จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณารายชื่อผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในเบื้องตน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน ที่ยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) จํานวน 
1 ราย ตามที่เสนอ โดยใหเสนอ ก.พ.ต. พิจารณาดําเนินการเพ่ือประเมินฯ ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.12 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานในปจจุบันและการบริหารภายในคณะวิทยาการจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย 
จํานวน 5 ราย ดังนี้  

1. นางสาวละออง ศรีจันทร ตําแหนงเลขที่ E-1-1801-506 วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 30,260 บาท จากตําแหนงนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ 
เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 

2. นางสาวเจนจิรา คุมเมือง ตําแหนงเลขท่ี  E-1-1801-512 วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 30,630 บาท จากตําแหนงนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ             
เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 

3. นายธงชัย น้ําทิพย ตําแหนงเลขที่ E-1-1801-511 วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 30,590 บาท จากตําแหนงนักวิชาการโรงแรม
ปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ 

4. นายศรายุทธ มณีรัตน ตําแหนงเลขที่ E-2-1801-002 วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เงินเดือน 21,200 บาท จากตําแหนงนักวิชาการโรงแรม
ปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 

5. นายวีรพงศ ชูวงษวาลย ตําแหนงเลขที่ E-2-1801-003 วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 25,760 บาท จากตําแหนงนักวิชาการโรงแรม
ปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง ดังนี้  

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร  กรรมการ 
4. อาจารยเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ  กรรมการ 
5. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ    กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพจิารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 5 ราย ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.13 ขอปรับวุฒิและอตัราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ มหาวิทยาลัยไดมีหนั งสือมหาวิทยาลั ยศิลปากร ที่  อว 8601/4434 ลงวันที ่                    
23 พฤศจิกายน 2563 ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
คุณวุฒิ  ของ นางสาวอัจฉรา ปกรณเรืองชัย วุฒิ  Doctor of Literature (Comparative Literature and 
World Literature) จาก Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน วาหากกรณี
เปนขาราชการสมควรไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการ
เทียบเคียงเงินเดือน สําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น  

บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ลับ ท่ี อว 0224.2/2806 ลงวันที่            
16 กุมภาพันธ 2564 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติวาคุณวุฒิของ นางสาวอัจฉรา 
ปกรณเรืองชัย วุฒิ Doctor of Literature (Comparative Literature and World Literature) จาก Beijing 
Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนคุณวุฒิของตางประเทศที่เทียบไดเทากับ
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวงศึกษาธิการ)  

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2564/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2563 สั่งบรรจุ นางสาวอัจฉรา ปกรณเรืองชัย วุฒิ Doctor of Literature (Comparative Literature and 
World Literature) จาก Beijing Language and Culture University สาธารณ รัฐประชาชนจีน  เป น
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1112-114 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท (ใหรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหาร
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยมหิดล อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางกอน 
จนกวา ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ  Doctor of Literature (Comparative Literature and World 
Literature) จาก Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน ให) สังกัดภาควิชา
ภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวอัจฉรา 
ปกรณ เรืองชัย  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน งอาจารย  ตํ าแหนงเลขที ่                     
A-1-1112-114 สั งกั ดภ าควิช าภ าษาป จจุ บั น ตะวันออก คณ ะอักษรศาสตร  ซึ่ งสํ า เร็ จการศึ กษ า                    
วุฒิ  Doctor of Literature (Comparative Literature and World Literature) จาก Beijing Language 
and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้น ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2562 สมควรไดรับ         
การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท 
เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563              
ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวอัจฉรา             
ปกรณ เรืองชัย  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน งอาจารย  ตํ าแหนงเลขที่                    
A-1-1112-114 สังกัดภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,500 บาท เปน วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.14 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาใน

สังกัดคณะอักษรศาสตร  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.15 ก า ร ราย งาน ผ ล งาน ท า งวิ ช า ก า รข อ งผู ดํ า ร งตํ าแ ห น งอ าจ า รย               

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของป พ.ศ.              
2560 – 2562 และ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 

   (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.16 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันที่             
1 เมษายน 2564 

  
สรุปเรื่อง 

ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย             
ทีม่ีตัวครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เพ่ือคํานวณวงเงินรอยละ 2 ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
สําหรับรอบครึ ่งปแรก (ระหวางวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ณ วันที ่ 1 เมษายน 2564    
โดยที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติดังนี้  

1. กําหนดหลักเกณฑการใชวงเงินในสวนที ่ไมเกินรอยละ 0.03  ซึ ่งอยูในอํานาจของ
อธิการบดี และในสวนไมเกินรอยละ 0.10 ซึ่งอยูในอํานาจของคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ 

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

3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไวดังนี้        
 (1) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี                 
เปนผูบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุมของหนวยงาน ตาม 2 (1) และ 2 (2)  
 ทั้งนี้ การเลื่อนเงนิเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขามกลุม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ         
รอบการประเมินครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และ
จะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือน
มีนาคม 2564 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.17 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา          

รอยละของฐานในการคํานวณ เพื่ อ เลื่ อน เงิน เดือนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2564) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที ่1 เมษายน 2564 

  
สรุปเรื่อง 

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

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย 
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
อัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมิน
ครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564) เพ่ือการเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที ่        
1 เมษายน 2564 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข 

การบริหารเงินรายได เงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม            
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงิน
รายไดเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปน
เงินรายไดตามขอ 22 (1) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมดานตางๆ ของ          
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร ทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรม
นักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมดานอื่นๆ ตามภารกิจของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ในการนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในขอ 34 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบงบประมาณ การเงินและ

การบัญชขีองศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
   
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่อ   
อยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศลิปากรใหเปนศูนยทีม่ีหนาที่ภารกิจเฉพาะ
หรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นั้น  

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
สอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีความสะดวกคลองตัว และเปนไปตามขอ 5 และขอ 25 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
ภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอแยกระบบงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ออกจาก
ระบบของมหาวิทยาลัย โดยศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดสงรายงานการเงินท่ีทํา
การปดงวดบัญชีในแตละเดือนใหมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพ่ือประกอบการจัดทํางบการเงิน
ภายใตระบบบริหารทรัพยากรองคกรของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งไดเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ระบบงบประมาณ การเงินและการบัญชีของศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
แยกระบบงบประมาณ  การเงิน และการบัญชี ออกจากระบบของมหาวิทยาลัย และใหความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบงบประมาณ การเงินและการบัญชีของศูนยกลางนวัตกรรมอาหาร
แหงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการยืมพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยมหาวิทยาลัยประสงคกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยศิลปากรให
สอดคลองกับที่กําหนดในหมวด 9 การบริหารพัสดุ สวนที่ 2 การยืม ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเปนการปองกันมิใหนําพัสดุของมหาวิทยาลัยไปใช
เพ่ือผลประโยชนสวนตัว  

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการยมืพัสดุของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 8 ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 และขอ 208 (2) และขอ 209 (3) ของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. .... โดยมอบหมายกองกฎหมาย ดังนี ้

1. ปรับแกไขและเพ่ิมเติมขอความใน (ราง) ระเบียบดังกลาว ดังนี ้
- คํานิยามในขอ 3 ใหครอบคลุมถึงผูรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจอนุญาตการใหยืมพัสดุดวย 
- ขอ 6 เพิ่มผูชวยอธิการบดี และหัวหนาภาควิชาใหเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตการใหยืม

พัสด ุ
2. ตรวจสอบเรื่องการกําหนดใหผูยืมชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม ในกรณีที่พัสดุ

เกิดความชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป 
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การเปลี่ยนแปลงตวัสะกดชื่อบคุคลของ “ศาสตราจารยศิลป พีระศรี” 

ประธานขอถอนเรื่อง 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 คณะศึกษาศาสตรขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการคัดเลือก
นักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 
2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (EP EDSU) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 21/2563 เมื่อ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ไดใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับ
ปฐมวัย) (EP EDSU) แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีรายงานพบผูติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ไมสามารถ
ดําเนินการตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการได ประกอบกับชื่อโครงการไมถูกตอง คณะศึกษาศาสตร     
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ดังนี ้

1. ขยายระยะเวลาดําเนินการ จากเดิม “วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 6 กุมภาพันธ 2564” 
เปน “วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564” 

2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1    
และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับ
ปฐมวัย) (EP EDSU)” เปน “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และ 2           
ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (EP EDSU)” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ ดังนี ้

1. ขยายระยะเวลาดําเนินการ จากเดิม “วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 - 6 กุมภาพันธ 2564” 
เปน “วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564” 

2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1    
และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับ
ปฐมวัย) (EP EDSU)” เปน “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2           
ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (EP EDSU)” 

แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 คณะศึกษาศาสตรขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการคัดเลือก
นักเรียน เข าเรียนชั้ นอนุบาลป ท่ี  1 ชั้นประถมศึกษาปที่  1 และชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 2-6 ตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 21/2563 เมื่อ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ไดใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีรายงานพบผูติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ไมสามารถ
ดําเนินการตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการได ประกอบกับชื่อโครงการไมครบถวน คณะศึกษาศาสตร     
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ดังนี้  

1. ขยายระยะเวลาดําเนินการ จากเดิม “วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 12 มีนาคม 2564” เปน 
“วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564” 

2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1    
และชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปน “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 2-6 ตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ ดังนี ้

1. ขยายระยะเวลาดําเนินการ จากเดิม “วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 12 มีนาคม 2564” เปน 
“วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564” 

2. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1    
และชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปน “โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 2-6 ตามจํานวนที่นั่งวางแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.4 (ราง) สวนขยายของขอตกลงสําหรับการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยชิบะ 
ประเทศญี่ปุน 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ 
มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางมิตรภาพ การวิจัยทางวิชาการ และความ
รวมมือทางการศึกษาซึ่งกันและกันระหวางสถาบันทั้ งสองแหง ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 
2564 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2564 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้      

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) สวนขยายของขอตกลงสําหรับการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางวิชาการ พรอม

ฉบับแปล 
3. ประวัติของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญ่ีปุน  
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) สวนขยายของขอตกลงสําหรับการ
แลกเปลี่ยนและความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยชิบะ 
ประเทศญ่ีปุน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
      
เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


