
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 10/2565 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
4. ผศ.ปองพล  ยาศรี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. รศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
2. อ.ดร.ปวริส  มินา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
9. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
11. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
12. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ดำรงพล  อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
5. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
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6. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 
  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กรรมการ 
8. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
9. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ 

  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
4. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย  

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
7. นางมาร ี สังข์จุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์  

10. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ ธาราวดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  พระราชวังสนามจันทร์ 

2. รศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ผศ.ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
4. ผศ.ศุภวัฒน ์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชา 

  ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
7. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย 

  เฉลิมพระเกียรติ  
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8. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 
9. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 

  แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.6 ขออนุมัติบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ จึงได้รับอนุญาตให้ออกจากห้อง
ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.7 ขออนุมัติบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึง
ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 863/2565             
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
1.2 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย  
 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
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1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
1.4 ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
1.5 รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ  
 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

3. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำข้อเสนอกรอบการดำเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยได้เสนอตัวอย่างโครงการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการวิจัยชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนฟ้ืนตัวและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดย
การดำเนินโครงการจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเป็นการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ/หรือการกระตุ ้นการบริโภค ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ หากคณะวิชาใดประสงค์เสนอโครงการขอให้เตรียม
รายละเอียดข้อมูลให้พร้อม เมื่อมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการจะได้ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2565 และประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง จัดตั้งสาขาวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขอยุบเลิกภาควิชาและปรับรูปแบบการบริหาร
วิชาการเป็นแบบสาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยงานภายในของคณะเภสัชศาสตร์ 
นั้น 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.  2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จัดตั้งสาขาวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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ทั้งนี้ ขอให้คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กร 
ตามแบบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตรากำลังตามการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร              
ที่แนบมาด้วยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรอัตรากำลัง         
ตามโครงสร้างองค์กร ตามแบบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตรากำลังตามการปรับโครงสร้างองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะได้ดำเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มา
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณรางวัล
นักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์รุ่นใหม่ดีเด่น และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  
จำนวนที่ขอจบ 6,669 คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือวันและเวลาใดสุดแต่
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กับขอพระราชทานพระมหากรุณา ดังนี้ 

1. ขอพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
2. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ชุด 
3. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ บันทึกวีดิทัศน์ และ

ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย นั้น 
ในการนี้ สำนักพระราชวังได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย และพระราชทานพระมหากรุณาตามที่ขอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที ่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ติดต่อ
ประสานงานกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง (โทร. 02 221 0873) เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำกำหนดการ 
แล้วจัดส่งพร้อมด้วยสำเนาคำกราบบังคมทูล และร่างพระราโชวาทไปยังกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐา         
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการศ ึกษาค ุณภาพชีว ิตและประสบการณ์ของน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 (เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์
ของนักศึกษาและมีการวัดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ของนักศึกษาจากผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้มีการ
ประเมินผลคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 อีกท้ังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562-2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : SMART STUDENT AND ALUMNI 
พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า และปัจจุบันแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 เป้าหมายระยะ 5 ปีแรก พ.ศ. 2565-2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์
สำหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 6.2 
คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพชีว ิตและประสบการณ์ที ่ได้ร ับจากมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และเพ่ิมประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยต่อไป       

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพื ่อทราบรายงานผลการศึกษาคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 (เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561)  ใน
ภาพรวมและจำแนกตามวิทยาเขต/พื ้นที ่จัดการศึกษา ซึ ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                  
สรุปไดด้ังนี้ 

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า ปีการศึกษา 2564 นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.66) เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบผลการศึกษากับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงขึ้น โดยปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับที่สูงขึ้น อยู่ในระดับ
มาก  

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พบว่า ปีการศึกษา 2564 นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55) เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบผลการศึกษากับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรลดลง โดยปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ในแต่ละด้านนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับที่
ลดลง อยู่ในระดับปานกลาง-มาก 
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3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า ปีการศึกษา 2564 นักศึกษามี
ระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.75) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษากับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงขึ้น โดยปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับที่
สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์การเรียน City Campus  เมืองทองธานี พบว่า ปีการศึกษา 
2564 นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก (มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.49) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษากับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีระดับ
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงขึ้ น โดยปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับ             
ปานกลาง (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ได้รับที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก 

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  (ทับแก้ว) พบว่า ปีการศึกษา 2564 
นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.63) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษากับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงขึ้น โดยปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ
ที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก 

6. มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน พบว่า ปีการศึกษา 2564 นักศึกษามี
ระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.57) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษากับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรลดลง โดยปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.60) และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ในแต่ละด้านนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับที่สูงขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง-มาก 

7. มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์ประสานงานบางรัก  (ตึก CAT) พบว่า ปีการศึกษา 2564 
นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก (มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.76) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษากับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที ่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงขึ ้น โดยปีการศึกษา 2561 อยู ่ในระดับ ปานกลาง               
(มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.26) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านนักศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชา/ส่วนงานพิจารณาผลการศึกษาดังกล่าวและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรจะได้ประสานงานกับกองแผนงานเพื่อนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม          
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้แนวปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น  

ในการนี ้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื ่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม   
- กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ต้องได้รับการ

รักษาจนหายเป็นปกติ และมีผลการวินิจฉัยสุดท้ายว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ก่อน
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยนำหลักฐานใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อคณะวิชาที่สังกัด 

- กรณีแพทย์วินิจฉัย หรือลงความเห็นว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ ให้นําหลักฐานใบรับรอง
แพทย์มาแสดงต่อคณะวิชาที่สังกัด 

2. ในระหว่างการฝึกซ้อม (วันฝึกซ้อมคณะวิชา วันฝึกซ้อมย่อย และวันฝึกซ้อมใหญ่) และวัน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง หากพบว่าตนเองมีไข้ ไอ 
เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก หรือได้กลิ่นลดลง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือคณะวิชาโดย
ทันที เพ่ือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคต่อไป 

3. สำหรับผู ้ที ่มีผลการตรวจ COVID-19 ตามมาตรการคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ตาม
ประกาศดังกล่าว เป็นบวก จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาถัดไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชาเฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติของนักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างใกล้ชิด 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การสอบแข่งขัน / คัดเลือก 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจ้าง นายไพศาล 

คำสว่าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-2-1506-003 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นั้น    

คณะฯ ได้ดำเนินการตามขั ้นตอนแล้ว ผ ู ้ได ้ร ับการคัดเล ือกคือ นายไพศาล คำสว่าง             
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายไพศาล คำสว่าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-2-1506-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TU-GET 680 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ กำหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 
ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา เมตตานันท  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล   กรรมการ 
5. นางพนิดา ตันติอำนวย     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายไพศาล คำสว่าง เพื ่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-2-1506-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท             
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
พร้อมทั ้งอนุมัติให้แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ตามรายชื ่อที่           
คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจำสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวชนกานต์ สังข์บุญชู เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง
เลขที่ A-1-1307-100 สังกัดภาควิชาสถิติ นั้น    

คณะฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวชนกานต์ สังข์บุญชู          
ว ุฒ ิปร ัชญาดุษฎ ีบ ัณฑิต (สถิต ิ ) จากมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ คณะฯ จ ึง ประสงค์ขออนุม ัต ิจ ้ าง                     
นางสาวชนกานต์ สังข์บุญชู เพื ่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่                 
A-1-1307-100 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 460 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ กำหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 
ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิชการ  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา หิริโอตป์  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ   กรรมการ 
6. นางสาวนงลักษณ์ เอ๊ียวเจริญ    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวชนกานต์ สังข์บุญชู เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-1-1307-100 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท              
สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ  
ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจำสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติจ้าง นางสาวรัชติยา ว่องไว เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที ่กองกิจการนักศึกษามีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี S-2-0303-061 สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา นั้น    
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กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวรัชติยา 
ว ่องไว ว ุฒ ิพยาบาลศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชาพยาบาลศาสตร ์  จากมหาว ิทยาล ัยราชภัฏนครปฐม                           
กองกิจการนักศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวรัชติยา ว่องไว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย             
ดำรงตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที ่ S-2-0303-061 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19 ,500 บาท            
สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
 พระราชวังสนามจันทร์ 
4. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กรรมการ 
 กองกิจการนักศึกษา 
5. นางสาวเจิมทิพย ปฐมกนก    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวรัชติยา ว่องไว เพื ่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที ่ S-2-0303-061 อัตราเงินเดือน เดือนละ                
19,500 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่             
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่หน่วยงานเสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจำ
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 กองคลังขออนุมัติจ้าง นายณัฐวุฒิ พยัพพฤกษ์ เพื ่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองคลังมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง
เลขที่ S-2-0304-019 สังกัดงานบัญชี นั้น    

กองคลังได้ดำเนินการตามขั ้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายณัฐวุฒิ พยัพพฤกษ์              
วุฒิบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองคลังจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายณัฐวุฒิ              
พยัพพฤกษ์ เพื ่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัต ิการ ตำแหน่งเลขที่                      
S-2-0304-019 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้ง 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
3. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง    กรรมการ  
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4. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง   กรรมการ  
5. หัวหน้างานการเงิน กองคลัง     กรรมการ 
6. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง    กรรมการ 
7. นางสาวกัลย์สุดา เรืองจินดา     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายณัฐวุฒิ พยัพพฤกษ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที ่ S-2-0304-019 อัตราเงินเดือน เดือนละ                
19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว               
ตามรายชื่อที่หน่วยงานเสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจำสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา           
การจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 กองบริหารงานวิชาการขออนุมัติจ้าง นางสาวนันท์ชนก พิศวง เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริหารงานวิชาการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี S-1-0308-170 สังกัดงานจัดการศึกษา นั้น    

กองบร ิหารงานว ิชาการได ้ดำเน ินการตามข ั ้นตอนแล ้ว ผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือกคือ                   
นางสาวนันท์ชนก พิศวง วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) กองบริหารงานวิชาการจึงประสงค์           
ขออนุมัติจ้าง นางสาวนันท์ชนก พิศวง เพื ่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัต ิการ ตำแหน่งเลขที ่ S-1-0308-170 อัตราเง ินเดือน เดือนละ 19 ,500 บาท สังกัด                  
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
3. หัวหน้างานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ  
4. หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ กรรมการ  
5. นางสาวชิดชนก อินทร์ปัญญา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวนันท์ชนก พิศวง เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-0308-170 อัตราเงินเดือน            
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ตั ้งแต่ว ันที่                       
1 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว 
ตามรายชื่อที่หน่วยงานเสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจำสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา           
การจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 ขออนุมัติบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีมติ
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ให้ทำหน้าที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั ้งแต่ว ันที ่  10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที ่ 781/2565 ลงวันที่                 
9 พฤษภาคม 2565 และสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2565 มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้  

1. อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์   ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย   ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  

พระราชวังสนามจันทร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง  ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ   ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
5. รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ  ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  

ด้วยมีผู้บริหาร ราย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์           
ทำให้พ้นจากการเป็นข้าราชการด้วยเหตุ เกษียณอายุ แต่เนื ่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย                       
ที่เกษียณอายุดังกล่าวได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ทำสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาของวาระการดำรงตำแหน่ง โดย
ให้มีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับ           
ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ข้อ 4 (2) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งในสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่ง
รองอธิการบดี ให้ใช้ตามบัญชีหมายเลข 1 โดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นพนักงานประจำสายวิชาการก่อนดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 
ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการที่ดำรงอยู่ตามบัญชีหมายเลข 1  
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เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรเสนอ ก.บ.ม. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราเลขที่ X-1-0100-003  
เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนและการบริหาร ในการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ของผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) 

ทั้งนี ้ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย จะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามที่                
สภามหาวิทยาลัยกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นควรเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราเลขที่ X-1-0100-003 เพื่อบรรจุแต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งรองอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันที่              
ครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) 
 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย จะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามที่                
สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.7 ขออนุมัติบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565               
มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นั้น 

เนื ่องจาก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร มิได้มีสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกวาระหนึ ่ง ตั ้งแต่ว ันที ่  10 พฤษภาคม 2565 ซึ ่งตามข้อ 9 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กำหนดให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดี ทำสัญญาจ้างในตำแหน่งบริหารวิชาการ            
ตามระยะเวลาของวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้มีอัตราเ งินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ตามที่                     
สภามหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง บัญชีเงินเดือนขั ้นต่ำขั ้นสูง                     
เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ข้อ 4 (2) 
กำหนดให้ผู ้ดำรงตำแหน่งในสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดี ให้ใช้ตามบัญชีหมายเลข 1                
โดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  
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เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรเสนอ ก.บ.ม. เพื่อให้มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ โดยขออนุมัตใิช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน อัตราเลขที่ X-1-0100-021 เพื่อบรรจุแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการสอนและการบริหาร ในการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 
ตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 - 9 พฤษภาคม 2569  

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร จะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน อัตราเลขที่  X-1-0100-021 เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร กลุ ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
- 9 พฤษภาคม 2569  
 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร จะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 

นางสาวดวงรัตน์ ยิ้มตา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคำสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน ราย นางสาวดวงรัตน์ ยิ้มตา วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำรงตำแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ E-2-0315-014 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวดวงรัตน์ ยิ ้มตา เป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ราย นางสาวดวงรัตน์ ยิ้มตา และให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ 

ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ           
ศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
อธิการบดี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2564 
 (คำสั่งฯ ที่ 1331/2564 ลงวันที่  
 31 พฤษภาคม 2564) 

2. อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน 
 บริการวิชาการ 
 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 
 (คำสั่งฯ ที่ 2001/2564 ลงวันที่ 
 23 สิงหาคม 2564) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ 
 วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 
 (คำสั่งฯ ที่ 2002/2564 ลงวันที่ 
 23 สิงหาคม 2564) 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
 แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 
 (คำสั่งฯ ที่ 2003/2564 ลงวันที่  
 23 สิงหาคม 2564) 
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร 
 การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
 (คำสั่งฯ ที่ 2004/2564 ลงวันที่ 
 23 สิงหาคม 2564) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 
 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 
 (คำสั่งฯ ที่ 28/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565) 

เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ดังกล่าวข้างต้น ได้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามการพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ให้ทำหน้าที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 781/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตามระเบียบฯ 
กำหนดให้ในศูนย์มีผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดำเนินงานของศูนย์ และการแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการในกรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งผู ้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานภายใน          
ที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน                  
6 ตำแหน่ง ตามที่เสนอ โดยให้ได้รับเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่งตามอัตราเดิมที่กำหนดไว้ไปพลางก่อน 
จนกว่าคณะกรรมการอำนวยการจะกำหนดอัตราเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่งในอัตราที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี ่ยนชื ่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา

เงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ  
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จำนวน 3 กรอบ ดังนี้  
 1. ตำแหน่งเลขที่ A-1-1802-302 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ว่างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  
 2. ตำแหน่งเลขที่ A-1-1802-305 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ว่างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 3. ตำแหน่งเลขที่ A-2-1807-014 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ ว่างตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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เพื ่อให้การปฏิบัต ิงานด้านการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วย              
ความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะวิทยาการจัดการประสงค์            
ขออนุมัติเปลี ่ยนชื ่อตำแหน่ง เลขที ่ตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จำนวน 3 กรอบ ดังนี้  
 1. เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขท่ี A-1-1802-302 ซึ่งจ้าง
ด ้วยเง ินงบประมาณแผ ่นด ิน (เง ินรายได ้สมทบ) ส ังก ัดสาขาว ิชาการจ ัดการนว ัตกรรมทางธ ุรกิจ                           
คณะวิทยาการจัดการ เป็นตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-2-1805-028 ไปตั ้งจ่ายในสังกัดสาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
 2. เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขท่ี A-1-1802-305 ซึ่งจ้าง
ด ้วยเง ินงบประมาณแผ ่นด ิน (เง ินรายได ้สมทบ) ส ังก ัดสาขาว ิชาการจ ัดการนว ัตกรรมทางธ ุรกิจ                        
คณะวิทยาการจัดการ เป็นตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-2-1805-029 ไปตั ้งจ่ายในสังกัดสาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
 3. เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจำ จากตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-2-1807-014 ซึ ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ เป็น
ตำแหน ่งอาจารย ์  ตำแหน ่งเลขท ี ่  A-2-1808-014 ไปต ั ้ งจ ่ายในส ังก ัดสาขาว ิชาร ัฐประศาสนศาสตร์                        
คณะวิทยาการจัดการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา
ว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ จากตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที่                     
A-1-1802-302 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม             
ทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-2-1805-028 ไปตั้งจ่ายในสังกัด
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
 2. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา
ว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ จากตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที่                 
A-1-1802-305 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม            
ทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-2-1805-029 ไปตั้งจ่ายในสังกัด
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
 3. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-2-1807-014 ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ 
เป็นตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-2-1808-014 ไปตั ้งจ่ายในสังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                       
คณะวิทยาการจัดการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 182/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สั่งบรรจุ นางสาวมลฤดี         
มีอิสสระ วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-2-1601-004 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี                
คณะดุริยางคศาสตร์ เงินเดือน 29,340 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 นั้น 
 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวมลฤดี มีอิสสระ โดยได้พิจารณาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ทำงาน         
ของนางสาวมลฤดี มีอิสสระ และมีมติอนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน ตามมติที่ประชุม          
คณะดุริยางคศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ทั้งนี้ นางสาวมลฤดี มีอิสสระ เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน แต่มีประสบการทำงานภายหลังการสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน 

คณะดุริยางคศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐาน
เงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวมลฤดี มีอิสสระ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่ S-2-1601-004 อัตราเง ินเด ือน 29,340 บาท สังกัดงานบริหารทั ่วไป สำนักงานคณบดี                    
คณะดุริยางคศาสตร์ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะดุริยางคศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 5 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั ้งที ่ 5/2548 เมื ่อวันที ่ 8 มีนาคม 2548                       
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทำงาน โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบในการกำหนดเงินค่าประสบการณ์ ส่วนจำนวนเงินที่ใช้ในการจ่ายเป็นเงินค่าประสบการณ์ให้
ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะวิชา/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ที่ประชุมวางแนว
ปฏิบัติว่า หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. 
อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นผ่านการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแล้วและนำเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ให้คณะวิชา/หน่วยงานที่ประสงค์เสนอขออนุมัติ
จ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประสบการณ์                
ให้มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาวมลฤดี มีอิสสระ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 2 ,500 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ
คณะดุริยางคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที ่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการกำหนดอัตราเงินเดือน                 
ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4             
และข้อ 5 กำหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัตินั้น ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการ
สอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่
ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงาน
จะได้รับเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551               
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งตั้ง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพิ่มข้ึนก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเรื่องขอกำหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1486/2551 ลงวันที่ 3 กันยายน 2551           
ที่ 801/2556 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ 1085/2556 ลงวันที่ 3 กรกฎคม 2556 ที่ 291/2557 ลงวันที่             
12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ 1556/2558 ลงวันที ่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ 408/2559 ลงวันที ่ 11 เมษายน 2559                
ที่ 881/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ 414/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ 1746/2560 ลงวันที่             
15 สิงหาคม 2560 ที ่ 24/2561 ลงวันที ่ 9 มกราคม 2561 ที ่ 1335/2561 ลงวันที ่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ 
2073/2561 ลงวันที ่ 17 ธันวาคม 2561 ที ่ 1189/2562 ลงวันที ่ 11 กรกฎาคม 2562 และที ่ 102/2563        
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 สั่งอนุญาตให้ นายธรรมวิชช์ ประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1-2-09-329  (ปัจจุบันตำแหน่งเลขที่ A-1-1505-046) สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาโท-เอก โดยศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชากระบวนการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม เน้นการผลติ/
โลจิสติกส์ ณ University of Bremen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้วยทุนรัฐบาล (กระทรวง    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปี 2549 (ทุนประเภท 1 ก) มีกำหนด 5 ปี 1 เดือน 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 
สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และด้วยทุนส่วนตัว มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2557 และพักการศึกษาชั่วคราวมีกำหนด 10 เดือน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 9 สิงหาคม 2558 โดยไม่ได้รับเงินเดือน ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา โดยศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยทุน
รัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีกำหนด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวั นที่ 9 
สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 12 ปี 7 วัน และคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1460/2563 ลงวันที่ 
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13 กรกฎาคม 2563  สั่งอนุญาตให้ นายธรรมวิชช์ ประเสริฐ ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาเอกแล้ว 
โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และนายธรรมวิชช์ ประเสริฐ ได้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัญชาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยยื่นเรื ่องเสนอขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับ
เรื่องเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธรรมวิชช์ ประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1505-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,900 บาท สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิปรัญชาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตำแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน  เดือนละ 28,900 บาท เป็นตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ             
รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราย นายธรรมวิชช์ ประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 
A-1-1505-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,900 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน              
เดือนละ 28,900 บาท เป็นตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31 ,500 บาท โดยให้              
มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย             

ที่ได้รับจัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564            
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อทดแทนอัตรา
เกษียณ ซึ่งในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้ว นั้น  
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ในการนี ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว 
จำนวน 1 อัตรา เพ่ือดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ 
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               
โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ การจัดการโครงการ
ก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรอาคาร การจัดการงานสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีเกณฑ์การพิจารณา
การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการจากภาระงานตามพันธกิจของคณะ ทั้งในด้านการจัดการเรียน              
การสอน วิจัย บริการวิชาการ และแผนกลยุทธ์ โดยภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม มีค่า FTES จำนวนอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา ในช่วง 4 ปีย้อนหลัง คิดเป็น 1:9.5 ถึง 1:12 และมีแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ซึ่งเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ในปีการศึกษา 2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำ สายวิชาการ ซึ ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-1-0804-018                
สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีเงื ่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก           
สาขาการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ การจัดการโครงการก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรอาคาร                  
การจัดการงานสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 แผนและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 
มีนาคม 2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่              
4 มกราคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานได้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)   

ทั้งนี้ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุม 
โดยปรับแก้ไขข้อมูลในส่วนของจำนวนประเด็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จาก “จำนวน 13 
ประเด็น” เป็น “จำนวน 12 ประเด็น” และจำนวนประเด็นที่ยังคงเป็นความเสี่ยงสูง จาก “จำนวน 1 ประเด็น” 
เป็น “จำนวน 2 ประเด็น” 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  2564 - 31 มีนาคม 
2565) และเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว หน้า 1 ย่อหน้าที ่3 บรรทัดที่ 4 ใน
ส่วนของจำนวนประเด็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จาก “จำนวน 13 ประเด็น” เป็น “จำนวน 12 
ประเด็น” และจำนวนประเด็นที่ยังคงเป็นความเสี่ยงสูง จาก “จำนวน 1 ประเด็น” เป็น “จำนวน 2 ประเด็น”  
 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจังในประเด็นที่ยังคงเป็นความเสี่ยงสูง 
โดยอาจจัดกิจกรรม/อบรมตามประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงในด้านนั้นๆ ลดลง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 กรอบแนวทางการขอใช้วงเงินสะสมเพื่อรักษาสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2565 วันอังคารที่ 26 

เมษายน 2565 และที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการการเงิน งบประมาณ และพัฒนาการหารายได้
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที ่ 29 เมษายน 2565 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2,291.8213 ล้านบาท และที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 
พฤษภาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 1,961.9613 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมวงเงินสะสมที่คณะวิชา/ส่วนงานขอใช้เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 329.8600 ล้านบาท โดยให้ข้อเสนอแนะว่าการนำเงิน
งบประมาณแหล่งเงินรายได้สะสมมาใช้ควรดำเนินการให้สะท้อนความเป็นจริง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การขอใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการ ให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  

2. การขอใช้วงเงินสะสมเพื่อรักษาสภาพคล่อง ให้กำหนดแนวทางการใช้วงเงินสะสมโดยไม่
ต้องขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามข้อเสนอแนะแนวทางของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกรอบแนวทางการอนุมัติการใช้วงเงินสะสมเพื่อรักษาสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยสามารถใช้วงเงินสะสมเพ่ือรักษาสภาพคล่องไม่เกินไตรมาสที่ 2 จนกว่าจะมี
รายรับจริงเข้ากรอบวงเงินงบประมาณ 
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(2) จำนวนวงเงินสะสมของมหาวิทยาลัยที่จะนำมาตั้งในระบบ ต้องไม่เกินวงเงินสะสมที่มี      
อยู่จริง ไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่ควรเกินค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปี (ไม่เกินจำนวน 350 
ล้านบาท กรณีมีความจำเป็นขอใช้เกินค่าเฉลี่ยต้องชี ้แจงเหตุผลความจำเป็น) โดยขอใช้ในช่วงการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี ทั้งนี้  วงเงินสะสมที่ตั้งเพื่อรักษาสภาพคล่องจะต้องคืนกลับเต็ม
จำนวนภายในปีงบประมาณ เมื่อมีรายรับที่ได้รับจัดสรร 

(3) การกำหนดจำนวนวงเงินสะสมเพ่ือรักษาสภาพคล่องในแต่ละปีงบประมาณต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอกำหนดวงเงินรักษาสภาพคล่องประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 300 ล้านบาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการขอใช้วงเงินสะสมเพื่อรักษา
สภาพคล่องของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งวงเงินสะสมจะไม่นำมารวมกับเงินรายรับ
ประจำปีและไม่มีการกำหนดสัดส่วนของการจัดทำโครงการตามภารกิจนโยบายในอัตราร้อยละ 30  
 ทั้งนี้ มอบหมายให้กองแผนงานดำเนินการดังนี้ 

1. ให้กำหนดช่วงระยะเวลาที่สามารถใช้วงเงินสะสมเพ่ือรักษาสภาพคล่องให้ได้ถึงไตรมาสที่ 3  
2. ประสานงานกับคณะวิชา/ส่วนงานที่มีเงินสะสมให้ทบทวนการใช้ เงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 และแจ้งวงเงินที่จะขอใช้เพื่อจัดทำโครงการ  
3. ประสานงานการบริหารจัดการงบประมาณในการดำเนินโครงการกับคณะวิชาที่จะใช้เงิน

สะสมทำโครงการ เช่น บัณฑิตวิทยาลัย คณะดุริยางคศาสตร์ ในรายละเอียด 
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข 

และวิธีการในการจ่ายเงินค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน โรงฝึก       
พลศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริเวณรอบๆ ของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ประสงค์กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เงื ่อนไข และวิธีการในการจ่ายเงินค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน โรงฝึกพลศึกษา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และบริเวณรอบๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)  โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 
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ในการนี้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการในการจ่ายเงินค่าบำรุงการใช้
ห้องประชุม ห้องเรียน โรงฝึกพลศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริเวณรอบๆ ของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พ.ศ. .... ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 และผ่านการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการในการจ่ายเงินค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน โรงฝึกพลศึกษา 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริเวณรอบๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พ.ศ. .... 
แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข

และวิธีการในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข วิธ ีการในการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ และแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ  โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการจ่ายเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ  
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ พ.ศ. ....  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น     
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ พ.ศ. .... แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
โครงการพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลักซ์ชัวรี่แบรนด์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดย
แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา 
เป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลักซ์ชัวรี่แบรนด์” ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งอยู่
ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่
เข ้าศึกษาตั ้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  ซึ ่งผ ่านความเห็นชอบจากที ่ประชุม       
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และผ่านการพิจารณา
จากกองกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลสาระในการเปิดหลักสูตรใหม่และการกำหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษา เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอื่น และคำนวณจุดคุ้มทุน
โดยประมาณ ตามแบบฟอร์มเสนอค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) เพื่อพิจารณาใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการ               
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์

ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองกลางประสงค์ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี ่ยวกับกองทุน 100 ปี 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 57 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย           
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
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ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. .... แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต อาศัย
อำนาจตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ประกอบกับอธิการบดีเห็นสมควรให้ยกเลิกการเก็บค่าประกันของเสียหายเพื่อให้
เกิดความสะดวกกับนักศึกษา นั้น 

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....  ทั้งนี้ การไม่เรียกเก็บค่าประกันของ
เสียหายมีผลเป็นคุณแก่นักศึกษา โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง 
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ....  โดยมอบหมายให้กองกฎหมายปรับ
แก้ไขข้อ 2.15 ของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เป็นดังนี้ “ค่าบริการจัดส่งหนังสือสำคัญต่างๆ ให้แก่นักศึกษา              
ผู้ประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศครั้งละ 50 บาท หรือส่งทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศครั้งละ 200 บาท” 
ก่อนนำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง การจัดการเรียนการสอนและ         

การสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการ            
ผ่อนคลายในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับท่ี 1 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม
คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกวิทยาเขตมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (Onsite) ตามนโยบายของกระทรวง 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการผ่อนคลายใน
สถานการณ์ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที ่ 1  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการผ่อนคลายใน
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1 แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

ทั้งนี้ มอบหมายให้งานสื่อสารองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาตามมาตรการดังกล่าว ในรูปแบบ Infographic เพื ่อให้           
คณะวิชาใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ก.บ.ม.) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) มีอำนาจหน้าที ่ในการเสนอ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย การพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย การ
พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย การพิจารณาแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและ
หน้าที่ของ ก.บ.ม. และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย เพื่อให้ ก.บ.ม. ได้
พิจารณาประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 22 มาตรา 25 มาตรา 26 
และมาตรา 74 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ทำงานของ ก.บ.ม. และฝ่ายเลขานุการ นั้น 
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ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และมอบหมายให้กองประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มรอบ) 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดำเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 
โดยกำหนดรับนักศึกษาท้ังหมด 4 หลักสูตร จำนวน 300 คน ดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จำนวน 120 คน 
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จำนวน 60 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลักซ์ชัวรี่แบรนด์ (BBA-LBM) จำนวน 60 คน 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (BBA-BT) จำนวน 60 คน 
ทั้งนี้ กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อนึ่ง กองกฎหมายได้รับแจ้งจากวิทยาลัยนานาชาติว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว           

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในการดำเนินการสอบคัดเลือก ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื ่อนไข และวิธีการในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มรอบ)  ตามที่
วิทยาลัยนานาชาติเสนอ แล้วให้นำเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการถ่ายโอนภาระงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการของรายงานผลการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



 
 

30 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) เสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยนำรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้
สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ ด้วย นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประสงค์เสนอ           
ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการถ่ายโอนภาระงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการถ่ายโอนภาระงานของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
8. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการ 
แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 

 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


