
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 11/2565 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 510 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
2. ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
8. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

10. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
11. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
2. อ.ดร.ปวริส  มินา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ปองพล  ยาศรี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
5. รศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผศ.วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ 

7. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ าชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ด ารงพล  อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
12. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
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13. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน ์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
15. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กรรมการ 
16. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์ กรรมการ 
18. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. รศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ ธาราวดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

  พระราชวังสนามจันทร์ 
3. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ 

  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานจัดการทรัพย์สิน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ผศ.ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
7. ผศ.ศุภวัฒน ์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
8. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
9. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 

10. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป 
  และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

11. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผู้อ านวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
12. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี  ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 
13. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
14. นายสหรัฐ   มณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
15. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อ านวยการกองกลาง   
16. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
17. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
18. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม  ไปราชการต่างประเทศ 
และภาพพิมพ์ 

2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 10/2565 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2565 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ขอให้กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ประสานงานจัดส่ง
สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 ไปยังส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือมอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะได้ปรึกษา อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ผู้ออกแบบปริญญาบัตร เกี่ยวกับ
การระบุชื่อสกุลของนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดีไว้ในปริญญาบัตรส าหรับใช้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรในปีการศึกษาถัดไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  



 4 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบก่อน
ส าเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาใน          
ปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 3) ด้วยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์ 
(ใหม่) 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่  29 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
นโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ตั้งแต่
ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Languages) ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการก าหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ
ทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 3) 
ด้วยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต์ (ใหม่)  นั้น   

 ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 
(พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 3) ด้วยแบบทดสอบ STEP      
ในรูปแบบออนไซต์ (ใหม่) โดยด าเนินการจัดทดสอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งได้รายงานผล        
รอบทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 (รอบเก็บตก )      
ในรูปแบบออนไซต์ (ใหม่) และรอบพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา        
2562-2564 (รอบเก็บตก) ในรูปแบบออนไซต์ (ใหม่) มาด้วยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคการศึกษาต้น และ

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (กรกฎาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร              
โดยก าหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 (Independent User) ตามกรอบมาตรฐาน           
The Common European Framework of Reference for Languages ( CEFR)  แ ล ะต า ม ป ร ะก า ศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด าเนินการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้มีโอกาสพัฒนา   
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น โดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล 
และจัดให้มีหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการที่หลากหลายเหมาะสมกับนักศึกษากลุ่มต่างๆ ตั้งแต่ระดับ A1-C1    
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR นั้น 

ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 (กรกฎาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ    
ประจ าภาคการศึกษาต้น (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564) จ านวนทั้งสิ้น 2,374 คน และภาคการศึกษาปลาย 
(ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565) จ านวนทั้งสิ้น 1,188 คน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ คณะวิชาที่ประสงค์ให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสามารถแจ้งไปยังศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ก.บ.ม.) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณา (ร่าง) แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.บ.ม. แล้วไม่ขัดข้อง เพ่ือให้ 
ก.บ.ม. ได้พิจารณาประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ ก.บ.ม. ตามที่ก าหนดในมาตรา 22 
มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 74 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการท างานของคณะกรรมการใน ก.บ.ม. และฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ม. นั้น 

ในการนี้ กองกลางได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) โดยมีกรรมการ ก.บ.ม. ตอบแบบประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 20 คน ผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40 โดยมีผลการประเมินเรียงล าดับ ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นต่อการท างานของฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ม. อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 
คิดเป็นร้อยละ 94.00 

2. ความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ก.บ.ม. อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 

3. ความเหมาะสมของการประชุม ก.บ.ม. อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 
90.60 
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4. ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.บ.ม. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ความคิดเห็นในเชิงคุณภาพ) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 
คิดเป็นร้อยละ 86.40 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมพิจารณาจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic กรณีท่ีทีป่ระชุม ก.บ.ม. มีเรื่องที่ต้องเผยแพร่ให้ประชาคมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1-3 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา โดยได้
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 2 โควตา (Quota) และรอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) ข้อมูล       
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยจ าแนกตามคณะวิชา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาปรับช่วงระยะเวลา
ของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เร็วขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการ
คัดเลือกบคุคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 4 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ชุดวิชา 

หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม ออนไลน์ ผ่านระบบคลังหน่วยกิต 
(SU4Life) 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริหารงานวิชาการได้ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม ออนไลน์ ผ่านระบบคลังหน่วยกิต 
(SU4Life) เพ่ือให้ความรู้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิชาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในระบบ
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คลังหน่วยกิต ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Zoom Meeting 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิชาที่มีการจัดการเรียน   
การสอนในระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งคณะวิชาที่สนใจหรือมีแผนการเปิดรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น     
และหลักสูตรฝึกอบรม ในระบบคลังหน่วยกิต ในรูปแบบออนไลน์ เข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ 
คณะวิชาที่ประสงค์ให้มีการจัดโครงการอบรมดังกล่าวเพ่ิมเติมสามารถแจ้งไปยังกองบริหารงานวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 
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 คณะวิทยาการจัดการขออนุ มัติจ้ างบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี S-2-1801-011 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงาน
คณบดี และ ต าแหน่งเลขท่ี S-2-1801-008 สังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี นั้น 
  คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตามขั้นตอนแล้วจึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวพิมพ์มาดา อัจจิกุล วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด ารงต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1801-011  
อัตราเงิน เดือน เดือนละ  19 ,500 บาท สั งกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี                        
คณะวิทยาการจัดการ 

2. นางสาวกมลดา เรืองอร่าม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด ารงต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1801-008 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จ านวน 2 ราย ดังนี้  
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวพิมพ์มาดา อัจจิกุล 
 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์   กรรมการ 
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 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์  กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา    กรรมการ 
 5. นายสัมฤทธิ์ เอกสิทธุ์     กรรมการ 
 6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล     เลขานุการ 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวกมลดา เรืองอร่าม 
 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ    กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร    กรรมการ 
 5. นายสัมฤทธิ์ เอกสิทธุ์     กรรมการ 
 6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ผลการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจ าสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จ านวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 อัตรา ต าแหน่ง

อาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1210-330 ต าแหน่งเลขที่ A-1-1210-333 และต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ E-2-1210-008 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น 
  คณะฯ ได้ด าเนินการตามข้ันตอนแล้วจึงประสงค์ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์               
จากต าแหน่งเลขที่ A-1-1210-330 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นต าแหน่งเลขที่                      
A-2-1210-030 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

2. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์               
จากต าแหน่งเลขที่ A-1-1210-333 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นต าแหน่งเลขที่                      
A-2-1210-031 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

3. ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกนกอร เกื้อประโคน                  
วุฒิครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-2-1210-030 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

4. ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายชาญชัย ชังเหยี่ยว                  
วุฒิการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต จากมหาวิทยาลัยบูรพา ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ 



 9 

A-2-1210-031 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

5. ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจิรนันท์ นามั่ง                  
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ด ารงต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ E-2-1210-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานส านักงานโรงเรียน
สาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)               
คณะศึกษาศาสตร์ 

6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จ านวน 3 ราย ดังนี้  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวกนกอร เกือ้ประโคน 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประธานกรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
4. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายบริหาร ระดับประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
6. นางสาวทิภาพร เรืองทิพย์     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายชาญชัย ชังเหยี่ยว 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประธานกรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
4. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
6. นางสาวทิภาพร เรืองทิพย์     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวจิรนันท์ นามั่ง 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประธานกรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
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4. รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 

5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

6. อาจารย์กัญญ์ภัคญา ศรีสวัสดิ์    เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติให้ เปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์               
จากต าแหน่งเลขที่ A-1-1210-330 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นต าแหน่งเลขที่                      
A-2-1210-030 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

2. อนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์               
จากต าแหน่งเลขที่ A-1-1210-333 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นต าแหน่งเลขที่                      
A-2-1210-031 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

3. อนุมัติให้จ้างบุคคลทั้ง 3 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจ า
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 คณะโบราณคดีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินทดลอง

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  3050/2564 ลงวันที่  16 ธันวาคม 2564 สั่งจ้าง          

นางสาวสโรชา เทิ้งบ้านคลอง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  
S-2-0901-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี คณะโบราณคดี           
โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - 6 ธันวาคม 2565            
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นั้น 

เนื่องจาก คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ราย 
นางสาวสโรชา เทิ้งบ้านคลอง ดังนี้ 
 

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 
1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
   คณะโบราณคดี 

กรรมการ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี 

กรรมการ 
 

3. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการ 
   พิเศษ 

กรรมการ 3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ 
   คณะโบราณคดี 

กรรมการ 
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คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ 5. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ 
6. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง เลขานุการ 6. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง เลขานุการ 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
ราย นางสาวสโรชา เทิ้งบ้านคลอง ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.2 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีค าสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในต าแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จ านวน 6 ราย คือ 
1. นายภควัฒน์ บุญวัย วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย                        

ศรีนครินทรวิโรฒ ด ารงต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0307-155 อัตราเงินเดือน               
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2564 

2. นางสมคิด เทียนทอง วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1301-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด 
งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

3. นางสาวธันยพร ช่างเสนาะ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด ารงต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1301-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท 
สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

4. นางสาวสิริกาญจน์ หัวใจฉ่ า วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ด ารงต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1301-007 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่วันที่            
1 ธันวาคม 2564 

5. นายณัฐนนท์ พลชัย วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1502-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท             
สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่             
1 พฤศจิกายน 2564 

6. นางสาวเกษรา กาญจนภูมิ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากสถาบันบัณฑิต                
พัฒนบริหารศาสตร์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-2-1809-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที ่17 พฤศจิกายน 2564 
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 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 6 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ                
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 6 ราย และให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งกลุ่ม          

หัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8 /2565 เมื่อวันที่               

26 เมษายน 2565 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุชีรา            
ดรุณไกรศร ต าแหน่งนักตรวจสอบภายในช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0314-211 สังกัดงานบริหารกลยุทธ์
ตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
 บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่า นางสาวสุชีรา            
ดรุณไกรศร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี สรุปได้ดังนี้ 
 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งได้คะแนน                 
85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ได้คะแนน 80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องผ่าน
การประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติให้ นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0314-211 สังกัดงานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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ส านักงานอธิการบดี ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบภายใน             
ส านักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา

ว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะอักษรศาสตร์ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 
ต าแหน่งเลขที่ S-2-1101-001 ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานในคณะอักษรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอักษรศาสตร์          
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจ า จากต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1101-001 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ เป็นต าแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี S-2-1101-001 ไปตั้งจ่ายในสังกัดงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี 
คณะอักษรศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า จากต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่ง
เลขที่ S-2-1101-001 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร์ เป็นต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1101-001              
ไปตั้งจ่ายในสังกัดงานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า              

สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี 
 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจ า สายวิชาการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งเลขที่ A-1-1800-029 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และได้รับการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 2330/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 สั่งต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -  
30 กันยายน 2564 และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  1657/2564 ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2564                         
สั่งต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น  

เ พ่ือให้ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ  เป็นไปด้วย                    
ความเรียบร้อย ประกอบกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ                   
และมีสุขภาพแข็งแรง คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
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พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้างอีกเป็นเวลา        
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย          
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ข้อ 23 วรรคสอง ก าหนดให้มหาวิทยาลัย           
อาจต่อการจ้างพนักงานประจ าที่จะเกษียณอายุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยให้ท า           
สัญญาจ้างการเป็นพนักงานประจ าคราวละหนึ่งปี มีระยะเวลาไม่เกินห้าปี และให้นับอายุงานต่อเนื่องกันไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้างอีกเป็นเวลา        
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยประกาศดังกล่าวได้ก าหนดชื่อต าแหน่งและรายละเอียดของมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งดังเอกสารแนบท้ายของประกาศ แล้วนั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้รายละเอียดของมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งมีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย              
(ฉบับที่ 3) พร้อมรายละเอียดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งดังแนบเสนอมานี้ จ านวน 1 ต าแหน่ง ได้แก่  
  1. กลุ่มต าแหน่งที่ปรึกษา 
 1.1 ต าแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกองหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
กองในส านักงานอธิการบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) โดยให้ปรับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของต าแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกองหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองใน
ส านักงานอธิการบดี ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง เป็น “เคยด ารงต าแหน่งสายบริหาร ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ปี” 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การก าหนดจ านวนต าแหน่งท่ีปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกอง   
 
สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ กลุ่มต าแหน่งที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 
2562 ข้อ 15 และข้อ 16 ก าหนดให้ การก าหนดจ านวนพึงมีได้ส าหรับต าแหน่งที่ปรึกษาส่วนงานและต าแหน่งที่
ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ ก.บ.ม. พิจารณา
ก าหนดจ านวนโดยให้ค านึงถึงผลการวิเคราะห์ภารกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนงานและหน่วยงานภายในดังกล่าว 
รวมทั้งนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและส่วนงาน และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
จ านวนที่พึงมีได้ดังกล่าว โดยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว ให้ใช้วิธีการคัดเลือก  
ผู้ที่มีความเหมาะสมจากผู้ด ารงต าแหน่งกลุ่มอ านวยการหรือผู้ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ              
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน และเห็นสมควรให้มีการ
แต่งตั้งทีป่รึกษาหน่วยงานภายในระดับกอง โดยมีเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ประมวลผลและสรุปความท้าทายและอุปสรรค 
และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการ โดยในด้านบริหารจัดการได้ระบุว่า “การปรับโครงสร้างยังด าเนินการ 
ไม่ส าเร็จ การบริหารจัดการการขับเคลื่อนได้ช้า ท างานแยกส่วน มีขั้นตอนมากและบุคลากรยึดติดกับระบบ
ราชการ”  

2. สรุปความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2565 ซึ่งประมวลมาจากการสนทนากลุ่มและการตอบแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ แบ่งเป็น 12 ด้าน             
และหลายด้านมีสาเหตุเกี่ยวโยงกับที่ระบุไว้ในข้อ 1. โดยเฉพาะในส่วนการด าเนินการของส านักงานอธิการบดี             
และการประสานงานกับคณะวิชา อาทิ ด้านการเงิน ด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านแผนการด าเนินงานระยะเร่งด่วน 
ด้านการวิจัย ด้านการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (ตามค าแนะน าของที่ปรึกษาญี่ปุ่น) ด้านบุคลากรสายสนับสนุนและ
การพัฒนา  

3. นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตให้ด าเนินการสรรหา แต่งตั้งผู้อ านวยการกองในทุกต าแหน่ง 
รวมทั้งก าหนดให้ทุกคณะและส่วนงานด าเนินการเรื่องการแต่งตั้งเลขานุการคณะ/ส่วนงาน หรือต าแหน่ง           
ที่เทียบเท่า รวมทั้งการพัฒนาทักษะ สมรรถนะและความสามารถของผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะและส่วนงาน รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้          
เพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน 

4. การด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทาย และอุปสรรค ข้อสังเกตตลอดจน
ข้อเสนอแนะข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องปรับคน ปรับต าแหน่ง ปรับกระบวนงาน กระบวน
ความคิด และพัฒนาทักษะของบุคลากร ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การท างาน  
  ทั้งนี ้ต าแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกอง ท าหน้าที่เชื่อมโยงการท างานระหว่างกอง 
และกองกับคณะวิชา ตามการมอบหมายภารกิจจากอธิการบดี จึงสมควรมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและติดตาม
นโยบาย/กระบวนงานที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหลายหน่วยงาน ได้ก าหนดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2562 แต่ยังไม่มี
การแต่งตั้งผู้ใด จึงเห็นสมควรขอก าหนดต าแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกอง จ านวน 2 ต าแหน่ง ในช่วงที่
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ส านักงานอธิการบดีจ าเป็นต้องมีการปรับคน ปรับต าแหน่ง เพ่ือปรับกระบวนงาน กระบวนความคิด และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรต่อไป พร้อมนี้ ได้แนบแบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งดังกล่าวด้วยแล้ว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายใน
ระดับกอง จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามท่ีเสนอ และให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนต าราทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ จ านวน            
2 ราย ดังนี้ 

1. นางศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ ด้านเภสัชบ าบัด เรื่อง ฮอร์โมนรักษาในสตรีวัยหมดระดูและชาย           
วัยสูงอายุ มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

2. นางสาวนันทลักษณ์ สถาพรนานนท์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์              
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนต าราทางวิชาการ ด้านเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรม มีก าหนด 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ในการนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย ดังกล่าว ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนต าราทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 แล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ต าราทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งกลุ่ม          

หัวหน้างาน 
 
สรุปเรื่อง 

โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2565 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน จ านวน         
2 ราย ดังนี้ 
  1. นางมณิกา ยวนแหล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ (รักษาการ
แทนหัวหน้างานทะเบียนและสถิติ ) ต าแหน่งเลขที่ S-1-0308-182 อัตราเงินเดือน เดือนละ 56,680 บาท            
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สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน            
และสถิต ิกองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
 2. นางสาวจิราวรรณ จานทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
(รักษาการแทนหัวหน้างานจัดการศึกษา) ต าแหน่งเลขท่ี S-1-0308-536 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท 
สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา         
กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี   
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ราย สรุปได้ดังนี้ 
 1. นางมณิกา ยวนแหล เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
ทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งได้คะแนน                 
90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ได้คะแนน 85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้อง
ผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 2. นางสาวจิราวรรณ จานทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง          
หัวหน้างานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งได้คะแนน                 
85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ได้คะแนน 82 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้อง
ผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ นางมณิกา ยวนแหล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิช าการศึกษา            
ช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี S-1-0308-182 อัตราเงินเดือน เดือนละ 56,680 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ 
กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงาน
วิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
 2. อนุมัติให้ นางสาวจิราวรรณ จานทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  S-1-0308-536 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัด             
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา         
กองบริหารงานวิชาการ ส านักงานอธิการบดี   
 ทั้งนี้  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือน         
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 ก าหนดว่าการปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัตินั้น ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ               
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 และส าหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป            
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งซึ่งบุคคลนั้นด ารงต าแหน่ง            
อยู่ ในขณะนั้น ส่วนการก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ              
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์               
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นส าคัญ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ 
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งตั้ง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าส าเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอก าหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้ก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 285/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2562 สั่งอนุญาตให้ นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า ต าแหน่งอาจารย์ 
ต าแหน่งเลขที่ 1-3-26-229 (ปัจจุบันต าแหน่งเลขที่ A-1-2000-304) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีก าหนด 3 ปี 
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560             
ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา เป็นหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบ  (ภาษาไทย) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน               
8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563และที่ 523/2563 ลงวันที่               
18 มีนาคม 2563 สั่งอนุญาตให้ นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตร โดยรายงานตัว             
กลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 และนางสาวนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ ได้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ              
รับเรื่องเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
 วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย             
นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่               
A-1-2000-304 อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,540 บาท) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต าแหน่งอาจารย์                 
คุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งเลขที่ A-1-2000-304 อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,540 บาท (เนื่องจากอัตรา
เงินเดือน เดือนละ 41,540 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ                 
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โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจาก                     
ยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติ ให้ เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ ในทะเบียนประวัติ  ราย             
นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่              
A-1-2000-304 อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,540 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา

ว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 
ต าแหน่งเลขที่ S-2-1601-007 ต าแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานในคณะดุริยางคศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะดุริยางคศาสตร์           
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า จากต าแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1601-007 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ 
เป็นต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี S-2-1601-007 ไปตั้งจ่ายในสังกัดงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า จากต าแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ต าแหน่ง
เลขที่ S-2-1601-007 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ ส านักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ เป็นต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่   
S-2-1601-007 ไปตั้งจ่ายในสังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลังและผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1014/2559 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2559 ที่ 1289/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 สั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง ในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นมา ดังนี้ 

1. นายสอาด ศรีจันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี) 
2. นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

ข้อ 11 วรรคสอง ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต าแหน่งสายบริหารกลุ่มอ านวยการ มีวาระ            
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ ในการนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 ราย ดังรายชื่อข้างต้น ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร กลุ่มอ านวยการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ท าให้ต าแหน่งผู้บริหาร กลุ่มอ านวยการ ดังกล่าว            
ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นมา 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานภายในส านักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
จึงประสงค์ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
กอง และขออนุมัติให้ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  

 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ข้อ 12 ก าหนดให้การแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ใช้วิธีการ
สรรหาด้วยการรับสมัคร และให้คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง โดยให้เสนอเรื่องต่อ ก.บ.ม. เพ่ือให้มีการสรรหา           
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน            
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด  
 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ กลุ่มต าแหน่งที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 
ข้อ 13 ก าหนดให้ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ใช้วิธีการสรรหาด้วยการรับสมัครและ
ให้คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง โดยให้เสนอเรื่องต่อ ก.บ.ม. เพ่ือให้มีการสรรหาตามระยะเวลา ที่เห็นสมควร 
และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด  
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จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี แล้วแต่กรณี จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
2) ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง   
ในสังกัดส านักงานอธิการบดีตามต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามประกาศและข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิ ลปากร มาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี แล้วแต่กรณี จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง และต าแหน่งผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
 2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง   
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 ต าแหน่ง จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังนี้ 
  คณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
  1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
  2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
  3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
  4. รองอธิการบดี เพชรบุรี    กรรมการ 
  5. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    กรรมการ 
 6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
 7. ผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย์   เลขานุการ 
 8. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี 
 1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
 3. รองอธิการบดี เพชรบุรี    กรรมการ 
 4. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
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 6. ผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย์   เลขานุการ 
 7. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 เปลี่ยนแปลงกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

จัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามทีท่ี่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565            
มีมติอนุมัตใิห้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ 
จ านวน 1 อัตรา สายสนับสนุน จ านวน 2 อัตรา ไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร 
ดังกล่าว จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  

1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ราย นางสาวฐิติมา ช่องตะคุ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก Asian Institute of Technology ในเดือนพฤษภาคม 2566  

2. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน จ านวน        
1 อัตรา ต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ โดยแสดงเหตุผล
และความจ าเป็น  เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ ราย                  
นายมนัสชัย เศรฐไชย สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ เกษียณอายุตั้งแต่วันที่                         
1 ตุลาคม 2564  

3. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน จ านวน 
1 อัตรา ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ โดยแสดง
เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจ า สายสนับสนุน ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร์ และเพ่ือให้มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอกับจ านวนภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิังนี้ 

1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1107-050 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียน
ทุนรัฐบาล โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย นางสาวฐิติมา ช่องตะคุ ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน
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ระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก Asian Institute of Technology ในเดือน             
พฤษภาคม 2566  

2. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน  
ต าแหน่ งนักพัสดุปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  S-1-1101-006 สั งกัดงานคลังและพัสดุ  ส านักงานคณบดี              
คณะอักษรศาสตร์ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณพนักงานมหาวิทยาลัย  

3. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน    
ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  S-1-1101-008 สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี                    
คณะอักษรศาสตร์ เพ่ือด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจ า  
 ทั้งนี้ การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยในกรอบอัตราดังกล่าว ให้ด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่         
1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.13 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

จัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามทีท่ี่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565            
มีมติอนุมัตใิห้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน 
จ านวน 1 อัตรา ไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร
ดังกล่าว ดังนี้  

1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน จ านวน 
1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือรองรับการย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1 อัตรา สังกัด
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย นางสาวอุมาพร  
คล่องเชิงสาร จากต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-1401-512 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
34,920 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  โดยให้นับระยะเวลา         
การปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือน           
ส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจ านวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุน
พนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

3. ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและเปลี่ยนเลขท่ีต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จากต าแหน่งเลขที่ S-1-1401-512 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 34,920 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น
ต าแหน่งเลขที่ S-2-1400-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,920 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่            
1 สิงหาคม 2565   
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. อนุมัตใิห้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน ต าแหน่ง
เลขที่ S-1-1401-010  สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือรองรับการ
ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน              
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย นางสาวอุมาพร  
คล่องเชิงสาร ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,920 บาท สังกัดงานบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  จากต าแหน่งเลขท่ี S-1-1401-512 เป็น ต าแหน่งเลขท่ี            
S-1-1401-010 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คณะ/
หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจ านวนเงินส่วนต่างดังกล่าว
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

3. อนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและเปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จากต าแหน่งเลขที่ S-1-1401-512 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 34,920 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น
ต าแหน่งเลขที่ S-2-1400-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,920 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่            
1 สิงหาคม 2565   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 แผนและการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดที่ ได้รับการถ่ายทอดประจ าปี

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

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและให้มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากทุกแหล่งงบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 3,867.0687 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 1,581.4278 ล้านบาท และเงินรายได้ จ านวน 2,285.6409 ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 2,015.6848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.12 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ 
ซ่ึงยุทธศาสตร์ที่มกีารใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
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ในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก 85.5302 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.77 ล าดับ
รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building) จ านวน 1,286.1104 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.24 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์
และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม จ านวน 627.2922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.68 
และยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
เพ่ือสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ จ านวน 18.7618 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.86 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- การที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ของส านักงบประมาณท่ีก าหนดร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
แนวทางการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
- เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ภาครัฐ

ก าหนด มหาวิทยาลัยควรติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด จากตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 21 ตัวชี้วัด    
มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ยุทธศาสตร์ที่มีผล
การด าเนินงานสูงสุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้  คิดเป็นร้อยละ 83.33 ล าดับรองลงมา ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building) และยุทธศาสตร์ที่ 3 : พลิกโฉม
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและ
นวัตกรรม มีผลการด าเนินงานเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 50.00 และล าดับสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก  ผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ แผน ผล 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building) 8 4 50.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ 

6 5 83.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
สร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม 

6 3 50.00 
   
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก 

1 0 0.00 
   

รวม 21 12 57.14 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ QS Stars Ratings ซึ่งคณะวิชา/หน่วยงานอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลเป็นส่วนมาก 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
- มหาวิทยาลัยควรติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบในการเข้าถึง

ข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลจากส่วนกลาง 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับการ
ถ่ายทอดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยมอบหมาย
ให้กองแผนงานตรวจสอบค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดและของคณะวิชาในรายงาน
ผลการด าเนินงานดังกล่าวให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้คณะวิชาทบทวนผลการด าเนินงานดังกล่าว
และแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังกองแผนงาน เพ่ือรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานในรอบต่อไป 

ทั้งนี้ ให้กองแผนงานน ารายละเอียดผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก เสนอ     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จ านวน 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและรองหัวหน้าสาขาวิชา 
พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ก าหนดจ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระและการพ้นจากต าแหน่ง ของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและรองหัวหน้าสาขาวิชา           
คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารวิชาการจากภาควิชาเป็นสาขาวิชา ในเดือน
กรกฎาคม 2565 

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและรองหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2565 โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในข้อ 26 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก  
ส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ          
พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565        
เมือ่วันที่ 13 มกราคม 2565 และผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระและการพ้นจากต าแหน่ง 
ของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและรองหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2565 แล้วให้คณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ (ฉบับท่ี 2) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประกาศใช้เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยให้
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น 

เนื่องจากก่อนที่ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ  ฉบับลงวันที่  12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จะถูกยกเลิก ปรากฏว่ามีผู้ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว 
แต่เมื่อมีการยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และบทเฉพาะกาล ข้อ 6 ของประกาศ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 มิได้ให้สิทธิในการน าผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 มาใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ที่ได้ยื่นผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ท าให้นักศึกษาดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการออกประกาศ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

ในการนี้ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายจากการออกประกาศ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนน
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ                
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยอมรับ (ฉบับที่ 2) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมความในบทเฉพาะกาล ข้อ 6 ของประกาศ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ให้มีผลครอบคลุมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร         
เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง
เกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ (ฉบับที่ 2) แล้วให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้

จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคล
เข้าสู่การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จาก
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลเข้าสู่
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเข้าสู่การศึกษาในระบบคลัง
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริหารงานวิชาการประสงค์เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบและประกาศ 
จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลเข้าสู่การศึกษาในระบบคลังหน่ วยกิตของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563  

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 68 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร    
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

3. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาเข้าสู่การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในข้อ 10 (3) ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) 
ระเบียบและประกาศดังกล่าวก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) 
พิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะให้รวมเป็นระเบียบหรือประกาศเพียง 1 ฉบับ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกส่วน รวมถึง
ให้ระบุค านิยามของข้อความต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  
  



 29 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 หมวด 7 การจ่ายเงิน ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 37 และข้อ 38 ได้ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 32 การจ่ายเงินทุกรายการจะจ่ายได้ต่อเมื่อมีระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับและมีการ
ด าเนินการตามระเบียบถูกต้องโดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจสั่งจ่ายแล้วเท่านั้น 

ข้อ 33 ให้อธิการบดีมีอ านาจอนุมัติรายจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามรายการในวงเงิน
งบประมาณ 

อธิการบดีอาจมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติรายจ่ายหรือ
ก่อหนี้ผูกพันตามรายการในวงเงินงบประมาณ ภายในวงเงินตามท่ีอธิการบดีก าหนดเป็นค าสั่ง 

ข้อ 37 ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องและถูกต้องตามรายการและจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ข้อ 38 ภายหลังการอนุมัติจ่ายเงินตามข้อ 37 แล้ว ให้หน่วยงานคลังจ่ายเงินตามเอกสาร   
เบิกเงินที่ได้มีการตรวจสอบถูกต้องแล้ว โดยการจ่ายเงินผ่านธนาคาร หรือจ่ายเป็นเช็คโดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” 
ออก และขีดคร่อมด้วยโดยสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงิน
สดก็ให้จ่ายเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ในการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินเป็น
หลักฐานในการจ่ายเงินได้  

ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการใน
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ข้อ 15 และข้อ 17 ได้ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 15 ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือเบิกจ่ายเงิน โดยให้มีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามรายการและจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยให้มีการวางระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

ข้อ 17 ให้หน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัยตรวจสอบประเภทรายการเบิกจ่ายเงิน จ านวนเงิน
ที่ขอเบิกจ่ายตามเอกสารหลักฐานที่ส่วนงานได้ตรวจสอบความถูกต้องมาแล้วจึงจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือส่วน
งานของมหาวิทยาลัย 

ในการนี้ กองคลังจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน โดยได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ให้อธิการบดีมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานมีอ านาจอนุมัติในการเบิกจ่ายภายในส่วนงาน 
โดยต้องรับผิดชอบด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และการจ่ายเงิน 
ก่อนส่งเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานคลัง 
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2. หน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัยด าเนินการจ่ายเงินตามเอกสารเบิกจ่ายที่ได้มีการ
ตรวจสอบถูกต้องและรับรองจากส่วนงานแล้ว โดยจ่ายเงินตามจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน 
และบันทึกหน้าการเบิกจ่ายที่ได้สอบทานการกระทบตัวเลขแล้วถูกต้องตรงกันก่อนจ่าย 

ทั้งนี้ จะได้ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกองคลังจะได้
รวบรวมสถิติข้อมูลข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา พร้อมทั้ง              
เชิญรองคณบดี เลขานุการคณะ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยงก่อนการด าเนินการจริงต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ตามที่
กองคลังเสนอ แล้วให้ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกองคลังจะได้รวบรวมสถิติ
ข้อมูลข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา พร้อมทั้งเชิญรองคณบดี เลขานุการ
คณะ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงิน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเสี่ยงก่อนการด าเนินการจริงต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ตามโครงการแลกเปลี่ยนที่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับคณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 และ      
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 4 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 300 บาท (นักศึกษาได้ท าประกันอุบัติเหตุจากประเทศต้นทาง
มาแล้ว) 

2. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณะอักษรศาสตร์ในอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา    
1.5 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 7.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 

3. ค่าใบรับรองผลการศึกษา หนังสือส าคัญและหนังสือรับรองต่างๆ  
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น และภาค    
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 4 ราย ตามความในหมวด 
3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต     
พ.ศ. 2558 และข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์เสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 4 ราย ตามที่คณะอักษรศาสตร์
เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Caraga State 

University, Butuan City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Caraga State 

University, Butuan City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา 
และการวิจัย ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย               
คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้         

1. แบบเสนอการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Caraga State University, Butuan City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ทั้งนี้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนทีจ่ะด าเนินการต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Caraga State University, Butuan City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง อธิการบดี ทีมผู้บริหาร คณะวิชา/     
ส่วนงาน เกี่ยวกับความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบในการก าหนดนโยบายและปรับปรุงข้อบังคับและ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ทันสมัยและตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง         
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติดังนี้ 

1. ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มต่างๆ จ าแนกได้เป็น 3 หัวข้อ คือ 
(1) ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันและควรพิจารณาการทบทวนปรับปรุง 
(2) ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ที่พึงมี 
(3) ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน อาทิ ล่าช้า มีขั้นตอนมาก แนวทางปฏิบัติ      

แตกต่างกัน/การท างานที่ไม่ราบรื่น/การพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในข้อ (1) และข้อ (2) ให้ส่งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่    
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ช่วยพิจารณาด าเนินการ ส าหรับข้อ (3) ให้ส่งมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาด าเนินการ 

2.2 เมื่อคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งแต่ละชุด/มหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลตาม
ข้อ 2.1 แล้ว ให้พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนของเรื่องที่ต้องด าเนินการ    
โดยเรื่องเร่งด่วน/ปรับเล็กน้อย ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหารเพ่ือการขับเคลื่อนและ
พัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว     
และได้ด าเนินการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่ใช้ในปัจจุบันตามสรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งสรุปหลักการตามความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบใหม่ที่พึงมี โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การแก้ไขข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิผล เห็นควรให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ยกร่างหรือให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจหรือเฉพาะเรื่อง เพ่ือด าเนินการยกร่างทั้งที่เป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน หรือร่างฉบับใหม่ที่พึงมี แล้วแต่กรณี       
แล้วเสนอเรื่องตามล าดับไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายด้านบริหารเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือกลั่นกรองข้อกฎหมายก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดต้ังคณะท างานเฉพาะกิจหรือเฉพาะเรื่อง เพ่ือด าเนินการ
ยกร่างทั้งที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน หรือร่างฉบับใหม่ที่พึงมี 
แล้วแต่กรณี  
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ทั้งนี้ ขอให้คณบดีน าสรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในปัจจุบัน จ านวน 10 ด้าน/ประเด็น และสรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับ
และระเบียบใหม่ที่พึงมี จ านวน 4 ด้าน/ประเด็น ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แล้วส่งข้อสรุป
ไปยังกองกฎหมายเพื่อด าเนินการต่อไป 

         

เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
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ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


