
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 13/2565 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานในที่ประชุม 
รักษาการแทนอธิการบดี   

2. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณี  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
5. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
2. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
9. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

10. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
2. ผศ.ปองพล  ยาศร ี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ าชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ด ารงพล  อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
6. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
7. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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8. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กรรมการ 
10. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
11. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
6. นางมาร ี สังข์จุ้ย ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
9. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ ธาราวดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  พระราชวังสนามจันทร์ 

2. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ 
  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานจัดการทรัพย์สิน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป 

  และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผู้อ านวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
5. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี  ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ลาป่วย 
  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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2. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ไปราชการต่างประเทศ 
3. อ.ดร.ปวริส  มินา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 12/2565 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 12/2565 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการเ งินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดท ารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้าน
การเงิน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้น างบการเงินของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการ
วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 15.38 เท่า และอัตราส่วนเงินทุน
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หมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เท่ากับ 15.25 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น
หรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้สามารถช าระหนี้ได้เพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดท ารายงานการเงินนี้ได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินนอกงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) ส าหรับการบันทึกบัญชีและน าข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึก
ในงบทดลองตามแบบ บช.05 เข้าระบบ GFMIS โดยผ่านระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน า
ข้อมูลงบทดลองส าหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้มีการประชุมสามัญ ทปอ. และ
สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 4/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น 

ในการนี้  หากมหาวิทยาลัยประสงค์เสนอเรื่องเพ่ือเข้าวาระการประชุมสามัญ ทปอ.          
และสมาคม ทปอ. ขอให้เสนอความคิดเห็นและส่งแบบเสนอเรื่อง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และ 
Power Point การน าเสนอ (ถ้ามี) ไปยังฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ทาง e-Mail : contacts@cupt.net ภายในวันที่ 
25 กรกฎาคม 2565 เพื่อคณะกรรมการบริหาร ทปอ. พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอในที่ประชุมสามัญ ทปอ. 

อนึ่ง หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ขออนุญาตเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระ
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งถัดไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1-4 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา โดยได้
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 1-4 เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 2 โควตา (Quota) รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) และรอบ 4      
รับตรงอิสระ (Direct Admission) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจ าแนกตามคณะวิชา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้  คณะวิชาสามารถน าข้อมูลจากรายงานดังกล่าวไปใช้ส าหรับ         
วางแผนการรับนักศึกษาในปีต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ

ด าเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ... . และ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบ
โอนหน่วยกิตและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5(3) มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ก าหนด (1) ให้มีการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบกับกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2565 ข้อ 
15 ก าหนดหลักการการสะสมผลการเรียนรู้ให้กระท าได้โดยระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ให้มีการ
เทียบโอนได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือการรักษามาตรฐาน
การศึกษา นั้น  

 ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ฉบับประชาพิจารณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน          
คลังหน่วยกิตระดับอดุมศึกษา พ.ศ. .... 

2. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบ
โอนหน่วยกิตและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
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มติ ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชา และการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จาก
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคล ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ต่อไป 
 
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 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวรุ่งกมล ขาวประเสริฐ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเลขท่ี S-1-1101-006 สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี นั้น    

คณะฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวรุ่งกมล ขาวประเสริฐ  
วุฒิ อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง                   
นางสาวรุ่งกมล ขาวประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ ต าแหน่ง
เลขที่ S-1-1101-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19 ,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี                       
คณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ  
4. นางสาวประภาพร  ถึกกวย     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวรุ่งกมล ขาวประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  S-1-1101-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ                  
19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ในต าแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจ าสถานภาพ ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 ส านักหอสมุดกลางขออนุมัติจ้าง นายชัญญา ปัดสี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ส านักหอสมุดกลางมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี S-1-2100-046 สังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม ส านักงานส านักหอสมุดกลาง นั้น    

คณะฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ  นายชัญญา ปัดสี  วุฒิ                
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ             
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายชัญญา ปัดสี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งนักคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-2100-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19 ,500 บาท สังกัดงานนโยบายและ
นวัตกรรม ส านักงานส านักหอสมุดกลาง ส านักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน     กรรมการ 
3. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    กรรมการ  
4. นางอาทิตา  นกอยู่     กรรมการ 
5. นายสมภพ  สุขดี     กรรมการและเลขานุการ 
6. นายนราธิป  ฮวบคล้าย     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายชัญญา ปัดสี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด ารงต าแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-2100-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม ส านักงานส านักหอสมุดกลาง ส านักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ              
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่หน่วยงานเสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจ าสถานภาพ 
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวฤทัยรัตน์ ประยูรหงษ์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่            
A-1-1002-008 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน นั้น 

คณะฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวฤทัยรัตน์ ประยูรหงษ์                           
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบภายใน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค ์ดังนี้ 

1. ขออนุมัติจ้าง นางสาวฤทัยรัตน์ ประยูรหงษ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1002-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์  
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2. พิจารณาการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ราย นางสาวฤทัยรัตน์ ประยูรหงษ์ 
โดย นางสาวฤทัยรัตน์  ประยูรหงษ์  ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถ                 
ทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จากศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 4 นักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR  
ในระดับไม่ต่ ากว่า B2 หรือ มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  
ในระดับต่ ากว่า B2 และได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษใน
หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของบุคคล
ที่ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ เพ่ิมเติม  ก าหนดให้บุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถ             
ทางภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 ของเกณฑ์ CEFR เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ               
ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาศิลปากรได้พิจารณายกเว้นให้เป็นอาจารย์ประจ า โดยไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559  

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล   กรรมการ 
 3. อาจารย์พัฒนา เจริญสุข    กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง   กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส กรรมการ 
 6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน    เลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ด าเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ราย นางสาวฤทัยรัตน์ 
ประยูรหงษ์ ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จากศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว เห็นว่าสามารถเทียบเท่าในระดับไม่ต่ า
กว่า B2 ซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 ของเกณฑ์ 
CEFR เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาศิลปากรได้พิจารณายกเว้นให้เป็นอาจารย์
ประจ า  
 ฉะนั้น ที่ประชุม ก.บ.ม. จึงมีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวฤทัยรัตน์ ประยูรหงษ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1002-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน           
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วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจ าสถานภาพทดลอง
งาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติจ้าง นายภาคภูมิ           

เรียงแหลม เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1701-003 สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ ส านักงานคณบดี นั้น    

คณะฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายภาคภูมิ เรียงแหลม วุฒิ                
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ             
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายภาคภูมิ เรียงแหลม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่ง             
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1701-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด             
งานกิจกรรมพิเศษ ส านักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ  กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล  กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายภาคภูมิ เรียงแหลม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1701-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ ส านักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล            
การทดลองปฏิบัติงาน ในต าแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจ าสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 

8 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีค าสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในต าแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จ านวน 8 ราย คือ 
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1. นายปัญญนัท  อ้นพงษ์  วุฒิ  Doctor of Engineering (Information Science and 
Engineering) จาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่ น  ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ต าแหน่ง เลขที่                     
A-1-1308-144 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

2. นางสาวจิ รายุ  พงส์ วรุ ตม์  วุฒิ  Doctor of Philosophy (Fine Arts) จาก Joshibi 
University of Art and Design ประเทศญี่ปุ่น ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขที่  A-1-1003-029               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่วันที่                
1 ธันวาคม 2564 

3. นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ วุฒิ Doktor der Agrarwissenschaften (Dr. sc. agr.) จาก 
Universität Hohenheim ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขที่                
A-1-1503-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

4. น า ง ส า ว บุ ณ ณ ด า  ย ง ว า นิ ช า ก ร  วุ ฒิ  Master of Architecture in Design for 
Manufacture จาก University College London ประเทศสหราชอาณาจักร ด ารงต าแหน่งอาจารย์       
ต าแหน่งเลขที่ A-1-0804-048  อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

5. นายโกเมศ กาญจนพายัพ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่  A-2-1000-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
40,000 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 

6. นางสาวณัฐพร ศรีสุข วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันการอาชีวศึกษา             
ภาคกลาง ๔ ด ารงต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-2-1001-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดส านักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

7. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วไซค้วน วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด ารงต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิ บัติการ 
ต าแหน่งเลขท่ี S-2-1001-011 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดส านักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 

8. นางสาวปาริชาติ แก้วเมฆ วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ด ารงต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-1209-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
19,500 บาท สังกัดงานส านักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 8 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ                
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 8 ราย และให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การด า เนินการเปิดรับสมัครคั ดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่ง
เลขที ่A-1-1200-008 นั้น 

ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1200-008 จากวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ
สาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะ โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี 
สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เป็นวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา 
หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการสอนศิลปะ โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาทางด้านการศึกษาและ 
คณะฯ ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้
ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนด าเนินการ
เปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

- ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะ โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือตรี             
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชา          
วิจิตรศิลป์) ระดับใดระดับหนึ่ง 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้ 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานด าเนินการตามที่ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557 -
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างก าลังคน มาตรการที่ 1 ก าหนดจ านวนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ            
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยก าหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเงื่อนไขการจ้างใน
กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะด าเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่            
A-1-1200-008 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และ

ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2565 อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน ต าแหน่ง                 
นักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-1101-008 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดงานคลังและ
พัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการภายในคณะอักษรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอักษรศาสตร์
ประสงค์ ขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจ า ราย นางสาวสุวภัทร เกตสม จากต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0304-059               
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน 31,990 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี ไปตั้งจ่ายในสังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ทั้งนี้ กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมให้ย้าย ตั้งแต่วันที่  1 สิง หาคม 2565 และขอเปลี่ยน                
ต าแหน่งเลขท่ี นางสาวสุวภัทร เกตสม ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ จากต าแหน่งเลขที่ S-1-0304-059 เป็น
ต าแหน่งเลขที่ S-1-1101-008 อัตราเงินเดือน 31,990 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี              
คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 2. ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย                
จากต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-1101-008 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัด             
งานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ไปตั้งจ่ายในสังกัดงานการเงิน กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี และขอเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ 
จากต าแหน่งเลขที่ S-1-1101-008 เป็นต าแหน่งเลขที่ S-1-0304-059 สังกัดงานการเงิน กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิังนี้ 
 1. อนุมัติให้ย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจ า ราย นางสาวสุวภัทร เกตสม จากต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0304-059               
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน 31,990 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี  ไปตั้ งจ่ายในสังกัดงานคลังและพัสดุ  ส านักงานคณบดี  คณะอักษรศาสตร์  ตั้ งแต่วันที่                       
1 สิงหาคม 2565 และอนุมัติให้เปลี่ยนต าแหน่งเลขที่ นางสาวสุวภัทร เกตสม ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ 
จากต าแหน่งเลขที่ S-1-0304-059 เป็นต าแหน่งเลขที่ S-1-1101-008 อัตราเงินเดือน 31,990 บาท สังกัด           
งานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 2. อนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี S-1-1101-008 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดงานคลัง
และพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ไปตั้งจ่ายในสังกัดงานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
และอนุมัติให้เปลี่ยนต าแหน่งเลขที่กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ จาก
ต าแหน่งเลขที่ S-1-1101-008 เป็นต าแหน่งเลขที่ S-1-0304-059 สังกัดงานการเงิน กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา 

คณะศึกษาศาสตร์                   
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร                   

  
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร           
เพ่ือเสริมสร้างระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้  การจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้  
แผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือด าเนินงานดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม (ร่าง) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามองค์ประกอบที่เสนอ โดยให้มีผู้แทนคณบดีแต่ละกลุ่มสาขาเป็นกรรมการ ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ (ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ) 
 2. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
 3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และขออนุมัติย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 
ต าแหน่งเลขที่ A-1-1408-059 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดสาขา            
เภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ลาออก           
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการภายในคณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ ประสงค์           
ขออนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1408-059 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
สังกัดสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1408-059            
ไปตั้งจ่ายในสังกัดสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  

2. ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า ราย            
นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหาร
ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ อัตราเงินเดือน 29,520 บาท จากต าแหน่งเลขที่ A-2-1404-004 ซึ่งจ้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นต าแหน่งเลขที่ A-1-1408-059 โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่า
เดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

3. ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-2-1404-004 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) สังกัด
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต าแหน่งอาจารย์ 
ต าแหน่งเลขที่ A-2-1404-004 ไปตั้งจ่ายในสังกัดสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1408-059 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
สังกัดสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1408-059           
ไปตั้งจ่ายในสังกัดสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
 2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 
ราย  นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและ            
การบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ อัตราเงินเดือน 29,520 บาท จากต าแหน่งเลขที่ A-2-1404-004              
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นต าแหน่งเลขที่ A-1-1408-059 โดยให้ได้รับเงินเดือน
เท่าเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
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 3. อนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-2-1404-004 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)             
สังกัดสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต าแหน่ง
อาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-2-1404-004 ไปตั้งจ่ายในสังกัดสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณรายได้ 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562            
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จ านวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จ านวน                  
27 อัตรา ทั้งนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกล่าว เป็นการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(วันที่  30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า                      
สายวิชาการ จ านวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จ านวน 20 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ โดยจัดสรร         
รวมไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะวิชาและส่วนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย      
โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น และเสนอต่อ ก.บ.ม. เป็นกรณีไป ซึ่งต่อมาที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในการประชุมครั้งที่ต่างๆ มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า               
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ให้คณะวิชา/ส่วนงานดังนี้ 

 

 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีมติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า 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 - 
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ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีมติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ครั้งที่  16/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 2 - 
ครั้งที่  8/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 2 - 
ครั้งที่  12/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 1  

รวม  15 20 
 
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจ า สายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ สังกัดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา)                   
(EP EDSU) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น ในการนี้ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับประถมศึกษา จะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา)  
(EP EDSU) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2566 จึงประสงค์ ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรา
ดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว  มีมติ อนุมัติ ให้ จั ดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลั ย                    
ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ ต าแหน่งเลขที่             
A-2-1210-032 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

จัดสรร 
  

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565            

มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในส่วนของคณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า                 
สายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้พิจารณาการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการจาก             
ภาระงานตามพันธกิจของคณะ  ทั้งในด้านการสอนและแผนกลยุทธ์  ซึ่งสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  ในช่วง 
ปีการศึกษา 2563 มีค่า FTES นักศึกษา : อาจารย์ เท่ากับ 36.85 : 1 และปีการศึกษา 2564  มีค่า FTES นักศึกษา : 
อาจารย์ เท่ากับ 32.37 : 1 ปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเว้นท์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ               
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การท่องเที่ยว โรงแรมและอีเว้นท์ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร
ดังกล่าว ดังนี้  

1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ จ านวน  1 อัตรา  โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือรองรับการย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน             
1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  

2. ขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า         
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จากต าแหน่งอาจารย์ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  

3. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนกฤต สังข์เฉย ต าแหน่งเลขที่ A-1-1803-310 อัตราเงินเดือน 51,740 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจ านวนเงิน
ส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้                     
 1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ A-1-1803-030 สังกดัสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  
 2. อนุมัติให้เปลี่ยนต าแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า  
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งเลขที่ A-1-1803-030 จากต าแหน่งอาจารย์ เป็นต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  
 3. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธนกฤต สังข์เฉย จากต าแหน่งเลขที่ A-1-1803-310 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)    
เป็น ต าแหน่งเลขที่ A-1-1803-030 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราเงินเดือน 51 ,740 บาท สังกัด
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ
ร้อยละ 18 จากจ านวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565            
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน 
จ านวน 2 อัตรา ไปแล้ว นั้น  
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ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร
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 ต าแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยขอ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นคุณวุฒิปริญญาโท 

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย นางสาวหทัยชนก 
แจ่มถิ่น จากต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี S-1-0600-505 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
34,970 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้นับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่าง
พร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจ านวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุนพนักงาน              
และกองทุนสวัสดิการ 

3. 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 ต าแหน่ง
นักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย  

4. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย นางชมชื่น ชนินทรภูมิ 
จากต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0600-503 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงาน
บริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่            
1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 
จากจ านวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้                     
 1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน 
ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0600-002 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ส านักงานคณบด ีบัณฑิตวิทยาลัย โดยขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นคุณวุฒิปริญญาโท 
 2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวหทัยชนก          
แจ่มถิ่น ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จาก ต าแหน่งเลขที่ S-1-0600-505 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็น ต าแหน่งเลขที่ S-1-0600-002 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด
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รับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจ านวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 3. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า สายสนับสนุน 
ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ S-1-0600-008 สังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี            
บัณฑิตวิทยาลัย             
 4. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางชมชื่น ชนินทรภูมิ 
ต าแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ จาก ต าแหน่งเลขที่ S-1-0600-503 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน               
(เงินรายได้สมทบ) เป็น ต าแหน่งเลขที่ S-1-0600-008 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้นับระยะเวลา                 
การปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือน
ส่วนต่าง พร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจ านวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าเข้ากองทุน
พนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 แผนและการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนที่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 51,950 บาท 
จ านวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,800 บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าศึกษา 500 บาท 
2. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  1,000 บาท 
3. ค่าประกันของเสียหาย  1,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการทางต่างประเทศ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

ส าหรับนักศึกษาทางต่างประเทศ 
5. ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ  50 บาท 
6. ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
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7. ค่าบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ  100 บาท 
8. ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท 
9. ค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์  500 บาท 

10. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุรายปีตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงร่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัย 
11. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 
12. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000  บาท 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,800 บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามความในข้อ 7 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามที่
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์เสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน    
4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,800 บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ตามที่คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์เสนอ ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาโครงการสืบสาน

ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 70 ราย รายละ 11,000 บาท 
ต่อภาคการศึกษา (70 ราย X 2 ภาคการศึกษา X 11,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,540,000 บาท (หนึ่งล้าน
ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 
10/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน
ส าหรับนักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 70 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายส าหรับ
นักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 70 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,540,000 
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บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โครงการพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โครงการพิเศษ 

ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โครงการพิเศษ พร้อม
ทั้งได้เสนอข้อมูลสาระในการเปิดหลักสูตรใหม่และการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา เปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืน และค านวณจุดคุ้มทุนโดยประมาณ ตาม
แบบฟอร์มเสนอค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โครงการพิเศษ แล้วให้น าเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองกิจการนักศึกษาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 ราย คือ นางสาวเพลงมนต์ ทิพย์มังกร คณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวปภาดา ไชยพงษ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับทุนต่อเนื่องจากการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และให้นักศึกษา
ได้รับทุนเดิมต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจงึเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี           
รายดังกล่าว ดังนี้ 
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1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
2. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา  
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
4. ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  
ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับ

อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3 
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ราย ตามรายการข้อ 1 - ข้อ 4 และให้นักศึกษาได้รับทุนเดิมต่อเนื่อง
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยไม่ยกเว้นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 

22 มีนาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ 
หรือถึงแก่กรรม จ านวน 42 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 ราย นั้น  

ในการนี้ กองกลางได้เสนอรายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ที่ลาออกจาก
ราชการ หรือถึงแก่กรรม (เพ่ิมเติม) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก     
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จ านวน   
6 ราย ดังนี้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. นายพลวรุฒม์ งามบุญแถม ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

คณะศึกษาศาสตร์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบ ารุง ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 

  คณะเภสัชศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ ลิ้มศิริชัยกุล ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี สุขมา ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
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กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
6. นายส าเริง ยอดยิ่งทวีลาภ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  
อนึ่ง มีผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  

ตามข้อ 3 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ  
ของที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึกของคณะวิชา/หน่วยงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จ านวน 4 ราย คือ 

1. นางสาววิภาพร คอมนันท์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
2. นายอมรเทพ อยู่สวัสดิ์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  
3. นายธนกฤต เขียวอร่าม สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
4. นางสาวสุภาวดี สืบสาย สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

ทั้งนี้  กองกฎหมายได้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง          
ที่ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม จ านวน 10 ราย ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ซึ่งเคยได้รับโทษทาง
วินัยระหว่างรับราชการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) จ านวน 6 ราย และที่ขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จ านวน 4 ราย ตามที่
คณะวิชา/ส่วนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การเสนอรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและ

หน่วยงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 868/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 
มีนาคม 2563 และได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุม  
พิจารณาเสนอรายชื่อคณบดี จ านวน 1 ราย เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและ
หน่วยงาน ตามข้อ 6 (5) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม 
การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ 
พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  กรรมการ 

จ านวนไม่เกิน 2 ราย 
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(3) อธิการบดี      กรรมการ 
(4) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  กรรมการ 

จ านวน 1 ราย 
(5) คณบดี โดยการเลือกจาก ก.บ.ม.  กรรมการ 

จ านวน 1 ราย 
(6) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
(7) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านแผน  กรรมการและเลขานุการ 
(8) ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
(9) เจ้าหน้าที่ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ตามข้อ 6 (5) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และพิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจ านวนไม่เกิน 2 ราย เป็นกรรมการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ

เครือข่ายไร้สาย WiFi พื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีความต้องการในการยกระดับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ

รองรับการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และปริมาณการใช้งานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี นอกเหนือจากการใช้งานระบบเครือข่ายผ่านสัญญาณ LAN ในรูปแบบเดิม ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
การเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านเส้นทางออกท่ีส านักดิจิทัลเทคโนโลยี พระราชวังสนามจันทร์ เป็นหลักเพียง
เส้นทางเดียว ท าให้ผู้รับบริการได้รับผลกระทบในกรณีท่ีเส้นทางเชื่อมต่อ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อมีปัญหาหรือ
จ าเป็นต้องซ่อมบ ารุง โดยสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณระหว่างวิทยาเขตมีการเดินสายส ารอง
คู่ขนานซึ่งท างานในรูปแบบ Load Balancing ที่ระบบสามารถปรับเส้นทางได้เองโดยอัตโนมัติในกรณีที่
สายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา โดยมหาวิทยาลัยมีผู้ให้บริการสายสัญญาณหลัก ได้แก่  Uninet และ
ผู้ประกอบการเอกชนอีก 2 ราย ประกอบกับปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนการเข้าใช้ระบบ
เครือข่ายผ่านระบบ WiFi เป็นหลัก นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตของพ้ืนที่วังท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีรองรับการท างานในลักษณะ Load Balancing และป้องกันปัญหากรณีที่อุปกรณ์หรือสัญญาณที่
พระราชวังสนามจันทร์ขัดข้อง รวมถึงการลดปริมาณสัญญาณที่ผ่านพระราชวังสนามจันทร์  ดังนั้น ส านักดิจิทัล
เทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย WiFi พ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยในเบื้องต้นได้ร่วมกับบริษัทเอกชนเข้าส ารวจ
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พ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ซึ่งบริษัทได้เสนอแผนการติดตั้ง 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณรวมถึงประเมินค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  

ทั้งนี้ การเพ่ิมช่องทางจ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จึงต้องมีการจัดเตรียมลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Firewall และ Server ที่จ าเป็นตามเส้นทาง
เชื่อมต่อที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการปรับรูปแบบการใช้งานจาก LAN เป็นการใช้งาน WiFi เป็นหลักจะท าให้จ านวน
ผู้ใช้งาน และสัญญาณที่เชื่อมต่อผ่านระบบ WiFi มีจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงจุดกระจาย
สัญญาณไร้สายให้ทันสมัยตามมาตรฐานเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพ่ิมช่องทางของการเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต และติดตั้ง
อุปกรณ์จุดกระจายสัญญาณ WiFi บริเวณคณะวิชาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีค่าใช้จ่ายที่เป็น
ภาระผูกพันค่อนข้างสูง จึงมอบหมายให้ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีหารือและรวบรวมข้อมูลความต้องการ/       
แนวทางการปรับปรุงดังกล่าวจากคณะวิชาเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 
30 มิถุนายน 2565) ในส่วนของตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องด้านวิจัย 

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กองแผนงานได้ขอให้คณะวิชา/    
ส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
แล้วส่งไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นั้น 

เนื่องจากการรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านวิจัยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 8 มูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิสังคมและคุณภาพชีวิต ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)/ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI)/คุณค่า
ของผู้ใช้ผลงานวิจัย (SRL/TRL) ของโครงการวิจัย จึงขอให้คณะวิชา/ส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงานทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ อย่างน้อย 1 หน่วยนับ โดยข้อมูลจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นทุนของคณะวิชา และส่วนที่หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรของคณะวิชาแต่รับทุน
ภายนอก ซึ่งมีการรายงานให้กับแหล่งทุนอยู่แล้ว ทั้งนี้ จะได้ส่งข้อมูลท าความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับของ 
SRL/TRL ไปยังรองคณบดีฝ่ายวิจัยของแต่ละคณะวิชาต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


