
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 7/2564 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
8. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
11. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

10. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
12. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
14. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
16. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
17. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
7. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

10. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

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

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
6. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
7. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ 
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
3. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1 การประเมินเพื่อพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน (วาระลับ) นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ 
ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง และนางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรับ
อนุญาตใหออกจากหองประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และ
เกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ (วาระลับ) ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 6/2564 เมื่อวันองัคารที่ 16 มีนาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 6/2564 เมื่อวันองัคารที่ 16 มีนาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง        

ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 เปนตนไป 
2. สถาบันจัดอันดับทางดานการศึกษา (Thailand Education Ranking : TER) ไดทําการจัด

อันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยตามโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยไดมอบเกียรติบัตร
ใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดรับความนิยม ประจําป 2564 ดังนี ้

- คณะอักษรศาสตรไดรับการจัดอันดับ 1 สถาบันการศึกษาของรัฐดานมนุษย  ศิลปศาสตร 
ภาษา 
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- คณะเภสัชศาสตรไดรับการจัดอันดับ Top 10 สถาบันการศึกษาของรัฐดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

- คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดอันดับ Top 10 สถาบันการศึกษาของรัฐดานการบิน 
ทองเท่ียว โรงแรม 

3. เนื่องจากขณะนี้มีการชุมนุมทางการเมือง จึงขอใหคณบดีทุกคณะวิชาดูแลการจัดสอบทั้ง
การสอบในหองเรียนและการสอบแบบออนไลนของนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําเดือน    

กุมภาพันธ 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 งวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 โดยการวิเคราะหสภาพ
คลองทางการเงนิพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 14.68 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลัง
หักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 14.14 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  



 

 

5

ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดสงแผนดังกลาวไปยังคณะวิชา/
หนวยงาน เพ่ือรายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานผลการดําเนินงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 
2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 ตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2563 ซึ่งได
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 2 โควตา (Quota) เสร็จสิ้นแลว นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
1. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 

(SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยแยกตามคณะวิชา และ
หลักสูตรและสาขาวิชา 

2. รายงานผลการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 
(SU-TCAS) ประจําปการศกึษา 2564 รอบ 2 โควตา (Quota) โดยแยกตามคณะวิชา หลักสูตร และโครงการ 

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 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายเนติกร ชินโย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            

A-1-1005-056 สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา นั้น 
คณะฯ ไดดํ าเนินการตาม ข้ันตอนแลว  ผู ได รับการคัด เลือกคือ นายเนติกร ชิน โย                           

ไดรับวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 5 ป จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และไดรับวุฒิปริญญาโท            
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายเนติกร ชินโย 
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1005-056 อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป โดยขอยกเวนผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเคยเปนพนักงานประเภทวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอื่น และไดรับการบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามขอ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยดรุฑ สิทธิรัตน   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยพรพรม ชาววัง   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยปรีชา ปนกล่ํา    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยอุณรุท กสิกรกรรม   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยเกษร ผลจํานงค   กรรมการ 
7. อาจารยอิทธิพล วิมลศิลป    กรรมการ 
8. นายศุภฤกษ  ทับเสน     เลขานุการ 
9. นางสาวพรพรรณ แกวประเสริฐ    ผูชวยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศลิปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหจาง นายเนติกร ชินโย เพ่ือบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1005-056 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท 
สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขา
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ปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตาม
รายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการ
จาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณ ะวิศวกรรมศาสตรและ เทค โน โลยี อุ ตสาหกรรมขออนุ มั ติ จ า ง             

นางสาวณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที ่S-2-1503-014 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน                           

วุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) จากวิทยาลัยทองสุข คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวณิชานันทน         
เอกชัยรุงโรจน เพ่ือบรรจุเปนพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ                
ตําแหน งเลขที่  S-2-1503-014 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สั งกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร                    
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล           
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร   ประธานกรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจาร ุ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร  กรรมการ 
4. นางสาวกัญรณี จันทิพยวงษ    กรรมการ 
5. นางพนิดา  ตันติอํานวย    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวณิชานันทน เอกชัยรุงโรจน เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1503-014 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจาง นางสาวเกษศิรินทร หอมวิเศษวงศา           
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            

A-2-2000-006 นั้น 
วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวเกษศิรินทร              

หอมวิเศษวงศา วุฒิ Master of Arts with Distinction in Visual Communication จาก Birmingham City 
University ประเทศสหราชอาณาจักร วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวเกษศิรินทร             
หอมวิเศษวงศา เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-006  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม        
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
 ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
 ฝายสื่อสารองคกรและกิจการพิเศษ 
5. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายปฏิบัติการ  กรรมการ 
6. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม    เลขานุการ 
ทั้งนี ้ ที ่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที ่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 มีมติอนุมัติให

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-006 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จาก
เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวของ       
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวเกษศิรินทร หอมวิเศษวงศา เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ 
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงาน
ตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที ่S-2-1301-003 สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบด ีนั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ได รับการคัดเลือกคือ นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย                      

วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง 
นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล          
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร ระยานิล   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยโอภาส วงษทวีทรัพย   กรรมการ 
6. นางประภา เมฆอรุณ     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-003 อัตราเงินเดือน       
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นายกฤษฎา วรพิน เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่           

A-1-1200-105 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายกฤษฎา วรพิน วุฒิครุศาสตร             

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง 
นายกฤษฎา วรพิน เพื่ อบรรจุ เปนพน ักงานมหาว ิทย าล ัย  ดํารงตํ าแหน งอาจารย  ตํ าแหน งเลขที ่                              
A-1-1200-105 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ CU-TEP 89 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
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ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา           
60 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
3. อาจารยอรรฆพร วงษประดิษฐ    กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยสาธิต จันทรวินิจ   กรรมการ 
5. อาจารยสุบิน ยมบานกวย    กรรมการ 
6. นางลลิตา รุจจนเวท     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหจาง นายกฤษฎา วรพิน เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1200-105 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท                 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ                 
ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
 1. นางสาวอัจฉรา ปกรณเรืองชัย วุฒิ Doctor of Literature (Comparative Literature 
and World Literature) จาก Beijing Language and Culture University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน            
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1112-114 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชา
ภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2563 
 2. นายภูมิภักดิ์ จารุประกร วุฒิ Doctor of Philosophy (Music) จาก School of Music-
Cardiff University ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 3. นางสาววีรยา จยาวรรณ วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและชนบท) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่              
S-2-1601-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี 
คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 4. นางสาวฉัตรวริน คลองนอย วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-010 อัตราเงินเดือน 
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เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่           
1 กันยายน 2563 
 5. นางสาวเมธาวี ใจบุญมา วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอรด ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-2001-006               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี 
วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที ่1 กันยายน 2563 
 6. นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี  วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0310-055   
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดสังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี   
ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2563 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 6 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  2323/2563 ลงวันที่  29 กันยายน 2562 สั่ งจาง                   

นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี           
A-1-1304-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร โดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ 2564 พรอมท้ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นั้น 

เนื่องจาก คณะฯ ประสงคขออนุมัติขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา ตอไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 – 18 
พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9 เดือน  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย     
พ.ศ. 2559 ขอ 21 (1) กําหนดใหการจางพนักงานประจําสายวิชาการและสายสนับสนุน สําหรับการจาง    
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจางหนึ่งป โดยใหมีการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน กรณีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
เห็นวาระยะเวลาการประเมินครบกําหนดหกเดือนแลว แตจากการพิจารณาเบ้ืองตนเห็นวาสมควรใหมีการขยาย
ระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานแกพนักงานมหาวิทยาลัยคนใด ใหนําเสนอขออนุมัติ ก.บ.ม. พิจารณา       
การขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานดังกลาว ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกลาวเมื่อรวมกับระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแลวตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันบรรจุเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรพิมล ทรัพยพิพัฒนา ตอไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 – 18 
พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9 เดือน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.3 รายงานผลการประเมินเพื่อเปล่ียนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  

5 ราย  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวละออง ศรีจันทร วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก      
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงเลขที่ E-1-1801-506 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,260 บาท จากตําแหนง
นักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
  2. นางสาวเจนจิรา คุมเมือง วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหนงเลขที่ E-1-1801-512 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,630 บาท จากตําแหนงนักวิชาการ
โรงแรมปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
  3. นายธงชัย น้ําทิพย วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)     
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงเลขที่ E-1-1801-511 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,590 บาท จากตําแหนง
นักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ 
  4. นายศรายุทธ มณีรัตน วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตําแหนงเลขที่ E-2-1801-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,200 บาท     
จากตําแหนงนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 
  5. นายวีรพงศ ชูวงษวาลย วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงเลขที่ E-2-1801-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,760 บาท จากตําแหนง
นักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน  
  บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 5 ราย ดังกลาว เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย 
ตามที่เสนอ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 การประเมินเพื่อพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สูงขึ้น ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหวัหนางาน 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.2 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติขาราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553     
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติ งานท่ัวไป                
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู  
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน         
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ   

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 
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คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวอรทัย เขียวพุม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย 

ตําแหนงเลขที่  1226 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,650 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร               
ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม           
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎี บัณฑิต (นิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน 
ประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่             
19 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแต
วันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,650 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวพจนา มณียิ่งสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-2-06-17 (ปจจุบันตําแหนงเลขที่ A-1-1103-017) สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ   
คณะอักษรศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวรรณคดีตะวันตก เนนวรรณคดี
อังกฤษ โดยศึกษาระดับปริญญาโท ณ University of St Andrews ประเทศสหราชอาณาจักร และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ  Master of Letters in English Studies จาก University of St Andrews 
ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก             
วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา English จาก University of Hull ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแต
วันที ่27 มกราคม 2564 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่
ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จ
การศกึษา (อัตราเงนิเดือน เดือนละ 37,730 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติขาราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ

อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561  
ขอ 19 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงาน

ประจําใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งนักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
  (2) จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
  (3) เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดหลักสูตรใหมหรือสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบาย
และความจําเปนของมหาวิทยาลัย 
  (4) เกณฑอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
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 ขอ 21 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา ใหจัดสรรตามเหตุผลและความจําเปน โดยใชหลักเกณฑจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตอสาย
วิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ไมนับรวมอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ภารกิจ
เฉพาะซึ่งไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน ลูกจางประจําของสวนราชการ และลูกจางมหาวิทยาลัย 
 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังใหคํานึงถึงภารกิจที่สําคัญ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน โดยไมกระทบตองบประมาณของสวนงานเกินสมควร  
 ขอ 23 ใหมหาวิทยาลัยใชกรอบอัตรากําลังท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวตามขอ 7 เปนหลัก
ในการจัดทํางบประมาณประจําป เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณของปที่สี่ตามแผนอัตรากําลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หากยังมีกรอบอัตรากําลังที่เหลืออยู ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวที่สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชในการบริหารอัตรากําลังตอไป 
 ขอ 24 กรอบอัตราวางระหวางปซึ่งมีงบประมาณรองรับไวแลว ใหสวนงานใชกรอบอัตราวาง
ดังกลาวเพ่ือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยในประเภท สายงาน และตําแหนงเดียวกัน 
เปนการทดแทนได ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่กรอบอัตราดังกลาววางลง 
 ขอ 25 เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณในแตละป หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งวางจากการเกษียณ   
อายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัย ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวที่สวนกลาง 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังตอไป 
 ใหอธิการบดีโดยมติของ ก.บ.ม. มีอํานาจในการบริหารกรอบอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง              
ตามเหตุผลและความจําเปน 
 ในกรณีกรอบอัตราวางระหวางปซึ่งไมสามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จไดภายในสองปตามขอ 24 ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวที่สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังตอไป หรือกรณีมีเหตุผลและความจําเปน ใหขอ
ขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีกตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 ขอ 26 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย
แลว ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  
  ใหอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงาน บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
อัตรากําลังที่ไดรับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง โดยมอบภาระหนาที่และความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการจัดสรรกรอบอัตราสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือทดแทนอัตราผูท่ีเกษียณอายุ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
  1. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 18 อัตรา ซึ่งเปนการ
ทดแทนขาราชการที่เกษียณอายุ จํานวน 3 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน     
15 อัตรา 
 2. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 20 อัตรา ซึ่งเปนการทดแทนขาราชการ 
ที่เกษียณอายุ จํานวน 2 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน 18 อัตรา  
  3. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน 2 อัตรา 
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 4. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เพ่ือทดแทนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ 
จํานวน 2 อัตรา  
 ทั้งนี้  การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 (วันที่ 30 กันยายน 2563)   
 ในการใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรการตามที่ กําหนดไวในขอ 19 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร                   
การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 โดยใหแสดงขอมูลประกอบ
คําขอใชอัตรากําลัง เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา ทั้งนี้ ในสวนของสายวิชาการใหคํานึงถึงการใชกรอบอัตรากําลัง
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัยเปนลําดับแรกกอน และเนื่องจากสํานักงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราทดแทนเกษียณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1.84 เดือน ดังนั้น  
จึงไมสามารถดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดกอนเดือนสิงหาคม 2564                    
ดังรายละเอียดดังนี้  

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
1. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 

 (1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 

 (2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย            
1 อัตรา) 

 (3) คณะโบราณคดี จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
 (4) คณะมัณฑนศิลป จํานวน 2 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา) 
 (5) คณะอักษรศาสตร จํานวน 4 อัตรา (เพื่อทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 3 อัตรา) 
 (6) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 อัตรา (เพื่อทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 3 อัตรา) 
 (7) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลยั 1 อัตรา) 
 (8) คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
 (9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
 (10) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 อัตรา (เพื่อทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 

2. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
 (1) สํานักงานอธิการบดี จํานวน 8 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 7 อัตรา) 
 (2) บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา 
 (3) คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา 
 (4) คณะมัณฑนศิลป เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา 
 (5) คณะอักษรศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา 
 (6) คณะศึกษาศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา 
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 (7) คณะวิทยาศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 อัตรา 
 (8) สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 3 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 2 อัตรา) 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
1. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 

 (1) คณะดุริยางคศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา 
 (2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 1 อัตรา 
2. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 

 (1) สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา  
 (2) คณะดุริยางคศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพ่ือทดแทนอัตราผูท่ีเกษียณอายุ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สามารถดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 เปนตนไป สวนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สามารถดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดเลย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 
2 ราย ดังนี้ 

1. นางศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชบําบัด เรื่อง ฮอรโมนรักษาในสตรีวัยหมดระดูและชาย           
วัยสูงอายุ มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

2. นางสาวนันทลักษณ  สถาพรนานนท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร              
ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรม มีกําหนด 1 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ในการน้ี พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย ดังกลาว ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  2663/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สั่งบรรจุ               
นางสาวอารดี เกาเอ้ียน วุฒิอักษรศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1208-075 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษา
นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น 
 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอารดี เกาเอี้ยน เนื่องจากเปนผูมีประสบการณดานการสอน โดยเคยปฏิบัติงาน                  
ในตําแหนงอาจารยประจํา สังกัดสํานักวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่               
31 ธันวาคม 2562 รวมเปนเวลา 2 ป 4 เดือน (852 วัน) โดยประสบการณดังกลาวเปนประสบการณ                         
ที่มีประโยชนสอดคลองกับความตองการของคณะศึกษาศาสตร 
 คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรให นางสาวอารดี เกาเอ้ียน ไดรับคาประสบการณโดยไมรวม           
เขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,230 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่                       
1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน  
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  5/2548 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2548                       
ครั้งท่ี 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการกําหนดเงินคาประสบการณ สวนจํานวนเงินที่ใชในการจายเปนเงินคาประสบการณใหใชจากเงิน
รายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ทั้งนี้ ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะ
วิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน                
หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลวและ
นําเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณ
จัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาตอไปดวย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาวอารดี เกาเอ้ียน โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,230 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในไดมีการทบทวน วิเคราะหภาระงานความรับผิดชอบของ
พนักงานสังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลอง ตรงตามภารกิจท่ีรับผิดชอบและการปรับเปลี่ยน
ตามการดําเนินการ รวมถึงการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร นั้น 

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสยาม ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-211 อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 34,330 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-211 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,330 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ 
โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยมี
ตําแหนงและนาม ดังนี้ 
 1. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
 3. คณบดีคณะโบราณคดี    กรรมการ 
 4. นางสาวกัลยสุดา เรืองจินดา   เลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันพุธท่ี 9 กันยายน 2563 ไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบกับขอ 21 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ไดกําหนดวาในการ
จัดทํางบประมาณ ใหแสดงประมาณการรายรับและรายจายตามโครงสรางแผนงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระบบ
งบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  ในระหวาง
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ปงบประมาณ หากมหาวิทยาลัยมีรายไดหรือรายจายเปลี่ยนแปลง หรือจําเปนตองปรับปรุงงบประมาณให
มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเพิ่มเติมระหวางปไดตามความจําเปน สวนงานที่มีเงนิสะสมสามารถนําเงินสะสมที่มี
อยูจริง เพื่อใชตั้งงบประมาณรายจายตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น 

 ในการนี้  เพ่ือใหสอดคลองตามขอบังคับดังกลาว กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
ดังนี ้

หลักเกณฑ 
1. วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงินสะสมที่มี

อยูจริง  
2. โครงการท่ีขอตั้ งงบประมาณเพ่ิมเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย            

ที่สอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เปาหมาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

3. กรณีเปนงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาไมเห็นชอบใหดําเนินการได หากคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่เหมาะสม 
ยกเวนการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชําระหนี้ หรือชําระเงินคงคางใหกับหนวยงานอ่ืนๆ  

 
ปฏิทินการดําเนินงาน 

 
วัน-เดือน-ป ขั้นตอนกิจกรรม 

30 มีนาคม  2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักเกณฑและ
ปฏิทินการดําเนินงาน 

31 มีนาคม  2564 แจงคณะวิชา/หนวยงาน จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม และจัดทําคําขอผานระบบวางแผน
งบประมาณ : BPM 

1-5  เมษายน  2564 คณะวิชา/หนวยงาน จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม และจัดทําคาํขอผานระบบวางแผน
งบประมาณ : BPM 

20  เมษายน  2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาคําขอ
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม 

พฤษภาคม 2564 เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือพิจารณาคําของบประมาณรายจายจากเงนิรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

พฤษภาคม 2564 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ตามที่กองแผนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตัดโอนรายรับจาก

คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปน
ผูดําเนินการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับปรุง
การตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาบูรณาการ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2554) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และรายวิชาศกึษาทั่วไปซึ่งเปนวิชาบังคับ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใน
ลักษณะเหมาจายโดยจัดสรรใหแกคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหการจัดสรรรายรับสอดคลองตามภารกิจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ  
อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559  โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป และผานการพิจารณา
จากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
ตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเตรียมการศึกษาแนวทาง/วิธีการดําเนินการหารายไดจากภายนอก 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคปรับปรุงอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ 
คาตอบแทนคณะกรรมการการคนควาอิสระ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และคาตอบแทน
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรูหรือสอบประมวลความรู ในสวนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย 
เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร       
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
16 กุมภาพันธ 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทํ า

คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2563 เม่ือวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 ไดเห็นชอบใหเพ่ิมเติมในสวนของคุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือมอบของ       
ที่ระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปน ขอ 6.2.2 (3) ผูสงเสริม พัฒนา และ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดรับรางวัลระดับนานาชาติ นั้น 

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การสรรหาบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....       
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
สรรหาบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 (ราง) ขอตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุน และ (ราง) บันทึก
ความเขาใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Tokyo 

Gakugei University ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม
ในดานการศึกษา การวิจัย และกิจกรรมอ่ืนๆ ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ       
ผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2564 จํานวน 2 
ฉบับ ดังนี ้

1. (ราง) ขอตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ประเทศไทย กับ Tokyo Gakugei University ประเทศญ่ีปุน 

2. (ราง) บันทึกความเขาใจเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปะเทศไทย กับ Tokyo Gakugei University ประเทศญ่ีปุน 

 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้       
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) ขอตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปล      

เปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
3. (ราง) บันทึกความเขาใจเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปล

เปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
4. ประวัติของ Tokyo Gakugei University ประเทศญ่ีปุน 
5. รายงานกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม 
6. กิจกรรม/แผนงานที่คาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศลิปากรกับ Tokyo Gakugei University ประเทศญ่ีปุน และ (ราง) บันทึกความ
เขาใจเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo Gakugei University 
ประเทศญ่ีปุน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.2 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรก

เขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวย
แบบทดสอบ STEP 
 

สรุปเรื่อง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17  
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 
ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 
1/2564 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษรอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 25654 ดวยแบบทดสอบ 
STEP ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ที่สามารถวัดทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการฟง (Listening) ดานการพูด 
(Speaking) ดานการอาน (Reading) และดานการเขียน (Writing) เพ่ือใหการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นกอนเปดภาคการศึกษา และนําผลการทดสอบ STEP มาใชในการจัดกลุมการเรียนการ
สอนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวยแบบทดสอบ STEP ดังนี ้

 

กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต 
วันเสารที่ 3 กรกฎาคม 2564 วังทาพระ - ตลิ่งชัน และพระราชวังสนามจันทร 
วันอาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2564 วังทาพระ - ตลิ่งชัน พระราชวังสนามจันทร และ

เพชรบุรี 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา การกําหนดวันจัดทดสอบในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 อาจ
สงผลกระทบกับการสอบของนักศึกษาเนื่องจากใกลวันเปดภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมตอนรับนองใหม จึงมีมติใหศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษพิจารณาวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษรอบ
ทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ดวยแบบทดสอบ STEP ใหมโดยไมให
สงผลกระทบกับนักศึกษา 

ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนพื้นท่ีและเจาหนาที่ที่เก่ียวของสําหรับการ
จัดการทดสอบดังกลาวดวย 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และ   

เกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ 
(วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 คณะศึกษาศาสตรขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการและเพิ่มเติมสถานที่จัด

โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 
2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.2 
ม.3 ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งวาง) ปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 
16 กุมภาพันธ 2564 ไดใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดการโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิต 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 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะ
ศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการและเพ่ิมเติมสถานที่จัดโครงการ        
รับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต 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 ้

1. เปลี่ยนแปลงกําหนดการ 
- ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียน ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 

จาก “วันที่ 7 มีนาคม 2564”  
เปน “วันที่ 28 มีนาคม 2564” 
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- ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียน ชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลปกรรม 
จาก “วันที่ 6 มีนาคม 2564”  
เปน “วันที่ 21 มีนาคม 2564” 

2. เพ่ิมเติมสถานที่จัดโครงการ คอื 
1. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
2. โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
3. โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3. เปลี่ยนแปลงคาใชจายโครงการในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการคุมการทดสอบ ดังนี ้
จาก “จํานวน 100 คน เปนเงิน 120,000 บาท” 
เปน “จํานวน 125 คน เปนเงิน 150,000 บาท” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการและเพ่ิมเติม
สถานที่ จัดโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอใน
ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งวาง) ปการศึกษา 2564 ตามขอ 1 - ขอ 3 แลวให
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

           
เลิกประชุมเวลา 11.25 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


