
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 12/2565 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
4. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
2. อ.ดร.ปวริส  มินา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. รศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ผศ.วราวุฒ ิ โตอุรวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
  และภาพพิมพ์ 

6. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
13. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
2. ผศ.ปองพล  ยาศรี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ดำรงพล  อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
6. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
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7. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

8. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กรรมการ 

10. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
11. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
7. นางนิรบล  ต้นวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์  

10. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
2. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. ผศ.ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
4. ผศ.ศุภวัฒน ์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
5. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป 

  และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
6. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
7. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม 

  และการสร้างสรรค์ 
8. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อำนวยการกองกลาง   
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ติดราชการ 
  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

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

3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน ติดราชการ 
  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการเง ินมหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประจำเดือนเมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทำรายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้าน
การเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งได้นำงบการเงินของหน่วยงานภายใต้การ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์สภาพ
คล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 15.57 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว       
หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เท่ากับ 15.43 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นหรือค่าใช้จ่าย
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้สามารถชำระหนี้ได้เพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการเงินนี้ได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) สำหรับการบันทึกบัญชีและนำข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึก
ในงบทดลองตามแบบ บช.05 เข ้าระบบ GFMIS โดยผ ่านระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำ
ข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 การติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 
5 เมษายน 2565 ได้รับทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้คณะวิชา/ส่วนงานจัดทำข้อมูลและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับ
คณะวิชา/ส่วนงานผ่านช่องทาง ITA ของคณะวิชา/ส่วนงาน ซึ่งสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้พัฒนาระบบการนำเข้า
ข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของแต่ละคณะวิชา/ส่วนงาน และเพื่อใช้สำหรับการ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัดร้อยละของคณะวิชา/ส่วนงาน (ไม่รวมสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ที่ผ่านการ
ประเมิน ด้านการกำกับดูแลและธรรมาภิบาลในระดับ A (ร้อยละ 85 ขึ้นไป) นั้น 
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้แจ้งคณะวิชา/ส่วนงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 แบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และเรื่องที่สำคัญ

อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และความต้องการความคาดหวัง ความผูกพัน 
และความพึงพอใจของบุคลากร 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และ
เรื่องท่ีสำคัญอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และความต้องการความคาดหวัง ความผูกพัน และความพึงพอใจ
ของบุคลากร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกประเภท เกี่ยวกับการรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ 
และเรื่องที่สำคัญ ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ ความคาดหวัง ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเวียนแจ้งทุกคณะ/หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบสำรวจการ
รับรู้เกี ่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และความ
ต้องการความคาดหวัง ความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรทุกประเภท ผ่าน QR-Code หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ https://portal.su.ac.th ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2565    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ     ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การสอบแข่งขัน / คัดเลือก 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 สำนักงานตรวจสอบภายในขออนุมัติจ้าง นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย        

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในมีกรอบอัตราว ่างพนักงานมหาวิทยาล ัย ตำแหน่ง                
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี S-2-0314-046 สังกัดงานตรวจสอบ นั้น    

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเน ินการตามขั ้นตอนแล้ว ผ ู ้ ได ้ร ับการคัดเล ือกคือ                  
นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานตรวจสอบภายในจึงประสงค์
ขออนุมัติจ้าง นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานตรวจสอบ 
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี พร้อมทั ้งขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผล             
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
3. หัวหน้างานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ  
4. หัวหน้างานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ     กรรมการ  
 สำนักงานตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวกัลย์สุดา เรืองจินดา     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ               
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ในตำแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่หน่วยงานเสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจำสถานภาพ  
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 กองประกันคุณภาพการศึกษาขออนุมัติขยายระยะเวลาประเมินทดลอง

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวปีติชา ชัยสุวรรณ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่            

S-2-0309-035 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี            
โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 - 16 พฤษภาคม 2565 
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2. นางสาวสัณหจุฑา ชมภูนุช ดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่            
S-2-0309-036 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี            
โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2565 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าควรขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จำนวน 2 ราย ดังกล่าว ต่อไปอีก 4 เดือน ดังนี้ 

1. นางสาวปีต ิชา ช ัยสุวรรณ  ขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบ ัต ิงาน  ตั ้งแต่ว ันที่                   
17 พฤษภาคม 2565 - 16 กันยายน 2565 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 10 เดือน 

2. นางสาวสัณหจุฑา ชมภูนุช ขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ตั ้งแต่ว ันที่                  
15 มิถุนายน 2565 - 14 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 10 เดือน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ข้อ 21 (1) กำหนดให้การจ้างพนักงานประจำสายวิชาการและสายสนับสนุน สำหรับการจ้างครั้งแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจำสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี โดยให้มีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน กรณีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเห็นว่า
ระยะเวลาการประเมินครบกำหนดหกเดือนแล้ว แต่จากการพิจารณาเบื ้องต้นเห็นว่าสมควรให้มีการขยาย
ระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัยคนใด ให้นำเสนอขออนุมัติ ก.บ.ม. พิจารณา             
การขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวเมื่อรวมกับระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ต่อไปอีก 4 เดือน ตามที่เสนอ 
 
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 คณะโบราณคดีขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจำ สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562          
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ จำนวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ จำนวน                  
27 อัตรา ทั้งนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกล่าว เป็นการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
(วันที ่ 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจ ัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ                      
สายวิชาการ จำนวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน 20 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ โดยจัดสรร            
รวมไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะวิชาและส่วนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย      
โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น และเสนอต่อ ก.บ.ม. เป็นกรณีไป ซึ่งต่อมาที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในการประชุมครั ้งที ่ต่างๆ มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ               
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงาน ดังนี้ 
 

 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีมติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจำ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 4 
ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 1 
ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 3 1 
ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2 - 
ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 2 
ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - 2 
ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 2 
ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 
ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 1 - 
ครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 5 
ครั้งที่  13/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 3 - 
ครั้งที่  16/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 2 - 
ครั้งที่  8/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 2 - 

รวม  14 20 
 

ในการนี้ คณะโบราณคดีประสงค์ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  

โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น เนื่องด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พิจารณาให้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโบราณคดี (สมัยประวัติศาสตร์) ให้กับคณะโบราณคดี จำนวน 1 ทุน 
โดยนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศก่อน หลังจากนั้นจึงจะพิจารณา
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท่ีประเทศสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมทั้งให้คณะโบราณคดีดำเนินการหากรอบ
อัตราว่างเพื่อรองรับการบรรจุผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เรียบร้อยแล้ว และผู้ที่
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ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ นายอธิพัฒน์ ไพบูลย์ ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาโบราณคดี                    
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร บัดนี้ ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565) ทั้งนี้ นายอธิพัฒน์ ไพบูลย์ 
วางแผนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทางด้านโบราณคดีอินเดียและประติมานวิทยา) ณ ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย ในช่วงปี พ.ศ. 2565 -2566 
 เนื่องจาก ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านโบราณคดีอินเดียและประติมานวิทยา ซึ่งสาขาวิชาที่ นายอธิพัฒน์ ไพบูลย์ ศึกษาในระดับปริญญาเอก               
เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ในการจัดการเรียนการสอน และไม่มี
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับการบรรจุ นายอธิพัฒน์ ไพบูลย์ (นักเรียนทุนฯ) ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก            
คณะโบราณคดีจึงประสงค์ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ  
จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคด ี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่ง
เลขที่ A-2-0902-004 สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี เพ่ือรองรับนักเรียนทุน ราย นายอธิพัฒน์ ไพบูลย์  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 สำนักงานบริการวิชาการขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณรายได้ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามบันทึกข้อความสำนักงานบริการวิชาการ ที่ อว 8603.15 (นฐ)/4733 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 
เรื ่อง สำนักงานบริการวิชาการขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ               
สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานบริการวิชาการ เพื ่อทำหน้าที ่บริหารโครงการบริการวิชาการให้บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป  

โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น เนื ่องจาก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย           
การบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของสำนักงานบริการวิชาการเป็นศูนย์ตามภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่ากอง มีการบริหารงานที่แยกออกจากการ
บริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมและสามารถ             
หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม                   
การจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัย การค้นคว้า การศึกษา สำรวจ วางแผนที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ฯลฯ อีกทั้งยังให้บริการในฐานะที่ปรึกษาที่มีการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล             
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ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยในการบริหารโครงการบริการวิชาการจะมีขั ้นตอนการปฏิบัติ งานที ่มี              
ความหลากหลายทั้งในด้านกระบวนการและในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณา
กำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จผลสัมฤทธิ์ตามที่โครงการและแหล่งทุนกำหนด             
ซึ่งการบริหารโครงการบริการวิชาการ ต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และหน่วยงานบางหน่วยงานรวมทั้งกองทุนต่างๆ จะมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องในการรับ              
ยื่นข้อเสนอโครงการทั้งงานที่ปรึกษา งานฝึกอบรม งานวิจัยและนวัตกรรม และอื่นๆ ซึ่งผู้ที่จะสามารถติดต่อ              
ลงระบบเพื่อยื่นเสนอโครงการได้ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ประกอบกับสำนักงานบริการวิชาการ             
มีโครงการจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อยื่นเสนออีกหลาย
โครงการซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติเพิ่มเติม ส่งผลให้บุคลากรซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำ ที่มีอยู่เดิมต้องรับภาระในการบริหารงานโครงการจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานโครงการบริการวิชาการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ E-2-0315-016 และ ตำแหน่งเลขที่ E-2-0315-017 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ เงื ่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานบริการวิชาการ เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการบริการวิชาการให้บรรลุ   
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

  
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขออนุญาตให้ อาจารย์พันแสง วีระประเสริฐ ตำแหน่ง
อาจารย์ ตำแหน่งเลขท่ี A-2-2000-003 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก (กลุ่มหมวดวิชาภาษาจีน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนวิทยาลัยนานาชาติ มีกำหนด 3 ปี 
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึง
วันที่ 26 มิถุนายน 2568  นั้น 

แต่เนื ่องจาก อาจารย์พันแสง วีระประเสริฐ มีอายุ 43 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560  
มีใจความสำคัญว่า พนักงานผู้ไปศึกษาชั้นสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และเป็นพนักงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และต้องเป็นผู้ที่ผ่าน           
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ อาจารย์พันแสง วีระประเสริฐ ลาศึกษาในระดับ           
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุ่มหมวดวิชาภาษาจีน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุน
วิทยาลัยนานาชาติ มีกำหนด 3 ปี โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2568 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน            
ตามคุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กำหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัตินั้น ข้าราชการ                
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ             
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ในขณะนั้น 
ส่วนการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็น
สำคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งตั้งจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน60 วัน 
นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกำหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางบุณฑริกา เจริญชินวุฒิ (ปัจจุบันนางสาวบุณฑริกา         
คงเพชร) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที่                    
A-1-1108-062 สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาดุร ิยางคศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนด 3 ปี ตั ้งแต่ว ันที ่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่                     
14 สิงหาคม 2564 และนางสาวบุณฑริกา คงเพชร ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต           
(ดุริยางคศิลป์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษา            
ไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

คณะอักษรศาสตร์จ ึงประสงค์ขออนุมัต ิให้เพิ ่มวุฒิการศึกษาไว ้ในทะเบียนประวัต ิ ราย                
นางสาวบุณฑริกา คงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่ง
เลขที่ A-1-1108-062 อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,940 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 49,940 บาท            
เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ได้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่              
9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินว่า 60 วัน นับแต่วันที่
สำเร็จการศึกษา) 



 12 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัต ิให ้เพิ ่มว ุฒิการศึกษาไว ้ในทะเบียนประวัต ิ ราย                    
นางสาวบุณฑริกา คงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตำแหน่งเลขที่ A-1-1108-062 อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,940 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ 
ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ิมข้ึน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 73/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 สั่งบรรจุ นางสาวภาริกา       
รุ่งพิชยพิเชฐ วุฒิ Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. Agr.) จาก Universität Hohenheim ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1503-025 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เงินเดือน 26 ,250 บาท (ปัจจุบันเงินเดือน 31,500 บาท) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่
รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ เนื่องจาก นางสาวภาริกา 
รุ่งพิชยพิเชฐ เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่บรรจุ โดยเคยปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นเวลา 5 ปี 15 วัน โดยประสบการณ์ดังกล่าวเป็น
ประสบการณ์ที่มีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงค์ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์
โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ ตำแหน่งอาจารย์ 
ตำแหน่งเลขที่ A-1-1503-025 เงินเดือน 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในอัตราเดือนละ 4,640 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั ้งที ่ 5/2548 เมื ่อวันที่ 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 โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให ้ความเห ็นชอบในการกำหนดเง ินค ่าประสบการณ ์  ส ่วนจำนวนเง ินท ี ่ ใช ้ ในการจ ่ ายเป ็น เ งิน                          
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งนี้  
ที ่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดำเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นผ่าน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนำเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา  อนึ่ง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                  
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ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 4 ,640 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2564 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ 
ตำแหน่งเลขที่ A-1-1207-048 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบำรุง เสียชีวิต   
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 นั้น 

เพื ่อให้การดำเนินงานในคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์              
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1207-048      
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ จากตำแหน่ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น ตำแหน่งอาจารย์  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1207-048 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น ตำแหน่งอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรึกษา

หน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที ่ที ่ประชุม ก.บ.ม. ครั ้งที ่ 11/2565 เมื ่อวันที ่ 14 มิถุนายน 2565 และที ่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดจำนวนที่พึงมีได้สำหรับ
ตำแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
จำนวน 2 ตำแหน่ง นั้น 
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เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักงานอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัย            
สายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งกลุ่มอำนวยการ กลุ่มตำแหน่งที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 ข้อ 16   
ซึ่งกำหนดว่า การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนงาน และตำแหน่งที่ปรึกษา
หน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ใช้วิธีการคัดเลือก          
ผู้ที่มีความเหมาะสมจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งกลุ่มอำนวยการหรือผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกลุ่มอำนวยการ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กำหนด   

จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังนี้  
1. อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงาน

ภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จำนวน 2 ตำแหน่ง  
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยมีองค์ประกอบตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงาน
ภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จำนวน 2 ตำแหน่ง  
 2. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย         
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง  
 3. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรึกษา
หน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยมีตำแหน่ง           
และนาม ดังนี้ 
  1. อธิการบดี               ประธานกรรมการ 
  2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการ 
  3. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์         กรรมการ 
  4. คณบดีคณะอักษรศาสตร์         กรรมการ 
  5. ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลย ี        กรรมการ 
  6. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์       เลขานุการ 
  7. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การจัดสรรอัตรากำลังตามการปรับโครงสร้างองค์กรของคณะเภสัชศาสตร์ 

  
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศมหาว ิทยาลัยศิลปากร เร ื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จัดตั้งสาขาวิชาใน                    
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2565 และที ่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั ้งที ่ 10/2565 เมื ่อว ันที่                        
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24 พฤษภาคม 2565 มีมติให้คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการส่งรายละเอียดการจัดสรรอัตรากำลังตามการ              
ปรับโครงสร้างองค์กรของคณะเภสัชศาสตร์ มายังมหาวิทยาลัย นั้น 
 บัดนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการส่งรายละเอียดการจัดสรรอัตรากำลังตามการปรับ
โครงสร้างองค์กรของคณะเภสัชศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตรากำลังตามการปรับโครงสร้างองค์กรของ
คณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาเคมี 

และหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 แผนและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและ

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น           
ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี ที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฉบับ             
ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 เพื่อให้ประกาศฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้อง มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื ่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เฉพาะข้อ 13  
 จาก “ข้อ ๑๓ ให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินตามข้อ ๑๑ โดยกำหนดเกณฑ์คะแนน             
ความเหมาะสม สำหรับตำแหน่งในแต่ละองค์ประกอบของข้อ ๘  )๒ (  และ (๓) และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่ด้วยค่าคะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป” 
 เป็น “ข้อ ๑๓ ให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินตามข้อ ๑๒ โดยกำหนดเกณฑ์คะแนน             
ความเหมาะสม สำหร ับตำแหน ่งในแต ่ละองค ์ประกอบของข ้อ ๘  )๒ (  และ (๓) และแนวคิด 
ในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่ด้วยค่าคะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป” 
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 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนดระดับ
ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) มาด้วยแล้ว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกำหนด
ระดับตำแหน่งและการแต่งตั ้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ ้น (ฉบับที่..)           
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื ่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียน       
การสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ออกแถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเลิกและไม่อนุญาตให้ทุก
องค์กรภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและระบบโซตัส
ทุกรูปแบบ ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัยและนโยบายด้านการจัดกิจกรรมของ 
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
กองกิจการนักศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง แนว
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีข้อเสนอแนะให้กอง
กิจการนักศึกษาดำเนินการดังนี้ 

1. ระบุตัวอย่างกิจกรรมที่เหมาะสมและควรส่งเสริม เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง
ผู้บริหารและนักศึกษา  

2. กำหนดช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดช่วงเปิดภาค
การศึกษา ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเรียนรู้และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
พร้อมทั้งระบุเวลาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

3. อาจกำหนดความหมายของคำว่า “กิจกรรมนักศึกษา” ให้ชัดเจน 
แล้วให้กองกิจการนักศึกษาประสานงานกับกองกฎหมายเพื ่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

ดังกล่าว ก่อนดำเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และ
บริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง และการ
กระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติเกี ่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอ่ืนใด เป็น
เหตุให้รำคาญ พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้กัญชา หรือสารสกัด
จากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม นั้น 

เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจจะเกิดจากกัญชา  หรือกัญชง          
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง และการ
กระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 25 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 6 ของ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา หรือ
กัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองกฎหมายได้แจ้งขอแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เพิ่มเติมในที่ประชุม
เพ่ือให้ครอบคลุมและชัดเจน ดังนี้ 

1. ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้อยู่อาศัย ผู้รับบริการ และ
บุคคลใดๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

2. ข้อ 4 ห้ามเสพ หรือสูบ หรือบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของกัญชา 
หรือกัญชง ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. เพิ่มความหมายของคำว่า “ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้หมายความรวมถึง บ้านพัก
บุคลากร ห้องพักรับรอง หอพักนักศึกษา สิ่งปลูกสร้างและอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
ห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง และการกระทำให้
เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และเห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
ดังกล่าวตามท่ีผู้อำนวยการกองกฎหมายแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อ 1 - ข้อ 3  
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้  
1. อาจพิจารณาปรับรวมข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 เป็นข้อเดียวกันได้หรือไม ่
2. เพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับกรณีมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ โดยให้รวมถึงกรณีที่

ร้านค้ามีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3. อาจพิจารณาระบุข้อความเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพืชหรือสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่อาจเป็น
สารเสพติด เช่น กระท่อม และอาจมีข้อความกำกับไว้ด้วยว่า “เว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่” 

แล้วมอบหมายให้กองกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเพื่อให้
ครอบคลุมและชัดเจน ก่อนนำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

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

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
โครงการพิเศษ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติให้เปิดรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ในลักษณะโครงการพิเศษ 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้บังคับ
กับนักศึกษาที ่เข้าศึกษาตั ้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2565 เป็นต้นไป ซึ ่งผ่านการพิจารณาจาก                  
กองกฎหมาย และที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5 การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองกิจการนักศึกษาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศุทธหทัย ราศรวีงษ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากเป็นผู้ได้รับ
ทุนต่อเนื่องจากการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และให้นักศึกษาได้รับทุนเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี           
รายดังกล่าว ดังนี้ 

1. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  
2. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา  
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
4. ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  
ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับ

อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 1 ราย ตามรายการข้อ 1 - ข้อ 4 และให้นักศึกษาได้รับทุนเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยไม่ยกเว้นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ดำรง

ตำแหน่งรองอธิการบดี แทนตำแหน่งท่ีว่าง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 3116/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 
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เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง ได้พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดี          
ฝ่ายบริหาร จึงทำให้กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี      
ว่างลง ดังนั้น กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดำเนินการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 7 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้มีกรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดำรง
ตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวนหนึ่งคน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห ็นชอบให้รองอธิการบดีฝ ่ายบริหารเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 7 (2) 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดำรง
ตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวนหนึ่งคน โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงดออกเสียง แล้วให้นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การแต่งตั ้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตำแหน่งท่ีว่าง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2609/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และจะ
ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น 

เนื่องด้วย นางสาวศิรประภา คลาสเซ่น กรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ดังนั้น สำนักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ นายภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
พิเศษ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทน
ตำแหน่งที่ว่าง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นายภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
พิเศษ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทน
ตำแหน่งที่ว่าง ตามท่ีสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที ่ 218/2562 ลงวันที ่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที ่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 100 ปี 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2565 ข้อ 9 กำหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คน กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการหอศิลป์ กรรมการ 
4. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้แทน กรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ กรรมการ 
 จำนวน 3 คน 
6. ผู้อำนวยการกองคลัง เหรัญญิก 
7. ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ 
8. บุคลากรสังกัดกองกลาง จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมพิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ จำนวน 3 คน ตามข้อ 9 (5) ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2565 แล้วให้ส่งไปยังกองกลาง
เพ่ือเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 

กับ VNU University of Economics and Business สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ VNU University of 
Economics and Business สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสอน และประสบการณ์การวิจัย  ข้อตกลงดังกล่าวเป็น
ข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
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1. แบบเสนอการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. ประวัติของ VNU University of Economics and Business สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ทั้งนี้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสำคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนทีจ่ะดำเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ VNU University of Economics and Business สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 900/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 
2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ
รถยนต์ พ.ศ. 2535 ข้อ 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง
อธิการบดีแต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทำหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ
รถยนต์ (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี กรรมการ 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม กรรมการ 
7. นายสหรัฐ มณีจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ลงนามในคำสั่งเป็นต้นไป 
แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   พิธีเทวาภิเษก พระพิฆเนศ รุ่น “ปางมหาเทพดนตรี มีทรัพย์อนันต์” เนื่องใน

โอกาสคณะดุริยางคศาสตร์ครบรอบ 22 ปี 
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะดุริยางคศาสตร์ได้กำหนดจัดพิธี         
เทวาภิเษก พระพิฆเนศ รุ่น “ปางมหาเทพดนตรี มีทรัพย์อนันต์” เนื่องในโอกาสคณะดุริยางคศาสตร์ครบรอบ 
22 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพระพิฆเนศรุ่นดังกลา่ว
ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความสวยงามและสื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นดนตรีได้อย่างลงตัว 
ผลงานการออกแบบและการปั้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธุดงค์ สุขเกษม (อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพาะช่าง)  
ผ ู ้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที ่ เว ็บไซต์คณะดุร ิยางคศาสตร์  https://music.su.ac.th หรือเฟซบุ๊ก              
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 ในระดับสถาบัน และมีคณะวิชาที่ผ่าน
การคัดเลือกระดับคณะ จำนวน 4  คณะวิชา ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ 
และคณะวิทยาการจัดการ   

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx200 รุ่นที่ 9 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม Site Visit มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 3, 7 กรกฎาคม 2565 
2. กิจกรรมการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริงระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 19 

สิงหาคม 2565 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเชิญและแจ้งกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อม Site Visit ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับคณะวิชาที่ต้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในวันดังกล่าว หากประสงค์
ขอรับเล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx-SAR) 
ใหม่ ขอให้แจ้งไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


