
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 14/2565 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
  และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ดำรงพล  อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
8. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
2. อ.ดร.ปวริส  มินา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

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

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
4. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
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5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 
  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ 
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม 
  และการสร้างสรรค์ 

3. นางมาร ี สังข์จุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
4. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง 
5. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
6. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
2. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

  พระราชวังสนามจันทร์ 
3. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผศ.ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป 

  และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
7. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
8. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ลากิจไปต่างประเทศ 
2. ผศ.ปองพล  ยาศรี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลย ี ติดราชการ 
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 13/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 13/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Course) 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562-2564 
ประจำภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยศิลปากร เร ื ่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ โดยมีผลการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEF) ในระดับไม่ต่ำกว่าระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับต่ำกว่าระดับ B2 และได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ ่มพิเศษในหลักสูตร เร่งรัด (Intensive Course) โดยมีค่าจ่ายตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และได้รับผลการประเมินเป็น 
“S” (Satisfactory) ซึ่งในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เร่งรัด (Intensive Course) แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562-2564 ไปแล้วนั้น 

ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562-2564 ประจำภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2564 (รอบที่ 2) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Course) 

ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
(รอบท่ี 3) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยศิลปากร เร ื ่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที ่เข้าศึกษาตั ้งแต่ปีการศึกษา 2561 ต้องผ่านการทดสอบความรู ้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเข้ารับการทดสอบในรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเข้าเป็น
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นักศึกษา แต่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มพิเศษในหลักสูตรเรง่รัด 
(Intensive Course) ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษามีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ
ได้รับผลการประเมินเป็น “S” (Satisfactory) หรือ “ผ่าน” ซึ่งในปีการศึกษา 2564-2565 ได้จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ในรูปแบบออนไลน์แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาใน   
ปีการศึกษา 2561-2562 (ชั้นปีที่ 3-4) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ำกว่า B2 จำนวน 5 
รอบ ไปแล้วนั้น  

ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจำภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที ่ม ีความพร้อมทั ้งว ิชาการ ว ิชาชีพ และทักษะการสื ่อสาร              
โดยกำหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 (Independent User) ตามกรอบมาตรฐาน           
The Common European Framework of Reference for Languages ( CEFR)  แ ล ะต า ม ป ร ะก า ศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง ระบบและกลไกเพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้มีโอกาสพัฒนา   
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น โดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล 
และจัดให้มีหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการที่หลากหลายเหมาะสมกับนักศึกษากลุ่มต่างๆ ตั้งแต่ระดับ A1-C1    
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR นั้น 

ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที ่ประชุมเพื ่อทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน            
ปีการศึกษา 2564 (เมษายน - มิถุนายน 2565) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ จำนวน
ทั้งสิ้น 427 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 (ผลประเมินกิจกรรมเฉลี่ย จำนวน 3 ด้าน คือ 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ และด้านการจัดกิจกรรม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ
สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทำรายงานดังกล่าว เพื ่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทำหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานที ่ม ีการเข้าใช ้ระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส์                   
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด นั้น  

ในการนี้ กองกลางได้รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ของคณะวิชา/ส่วนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสาร   
ผ ่านระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส ์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที ่ 3               
(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว จำนวน 5 
หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์            
กองทรัพยากรมนุษย์ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
จำนวน 92,257 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ จำนวนทั้งสิ้น 44 ,505.50 บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อย     
ห้าบาทห้าสิบสตางค์) 

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 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จำนวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน             

2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ A-1-1103-027 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ และตำแหน่งเลขที่ A-1-1111-098  สังกัด          
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นั้น 
  คณะฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วจึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวรว ิส ิร ี  ส ุธ ีรพงศ ์ส ิทธ ิ ์  ว ุฒ ิอ ักษรศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาภาษาอ ังกฤษ                       
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1103-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC            
980 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจำที่รับเข้าใหม่ กำหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 625 คะแนน) และที่ประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ 
ในการดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่         
A-1-1103-027 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จากวุฒิปริญญาเอก เป็นวุฒิปริญญาโท สาขาวิชา
การแปล ภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

2. นางสาววิรวรรณ อำนวยโชคอนันต์ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่                   
A-1-1111-098 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์              
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 537 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ กำหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน) 

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย ดังนี้  
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวรวิสิรี สุธีรพงศ์สิทธิ์ 
 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลาพร วงศ์ชินศรี   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย   กรรมการ 
 5. นางสาวประภาพร ถึกกวย     เลขานุการ 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาววิรวรรณ อำนวยโชคอนันต์ 
 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา  กรรมการ 
 4. อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน     กรรมการ 
 5. นางสาวประภาพร ถึกกวย     เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลทั้ง 2 ราย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ผลการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจำสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี     
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคำสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จำนวน 5 ราย คือ 
1. นางสาวสุภัสสร เพ็งนาม วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) จากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-2-1400-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

2. นายศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน์ วุฒิ Master of Science in Informatics จาก The University 
of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1508-022 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ  26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 

3. นายอด ิศร พ ันธ ุ ์จ ินดาวรรณ ว ุฒ ิอ ักษรศาสตรบ ัณฑิต (สารสนเทศศาสตร ์และ
บรรณารักษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่ S-1-2100-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 
 4. นางสาวกวินญา มาศภูมิ วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)  
เกียรติน ิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงตำแหน่งบรรณาร ักษ์ปฏ ิบ ัต ิการ ตำแหน่งเลขที่                        
S-1-2100-038 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
สำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 
 5. นางสาวไพวรินทร์ สืบบุก วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-2100-048 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง              
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว ่าพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั ้ง 5 ราย เป็นผู ้ม ีความรู ้ความสามารถ                
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ 

ในการดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง
เลขที่ A-1-1203-010 นั้น 

ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1203-010 ดังนี้ 

1. วุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์/การศึกษาผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื่อง/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ  

2. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์/การศึกษาผู ้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื่อง/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี 
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม หรือ 

3. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนา
ชุมชน/การพัฒนาสังคม ที่กำลังศึกษาปริญญาเอก (อยู่ในขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาการศึกษาตลอด
ชีวิตและการพัฒนามนุษย์/การศึกษาผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื่อง โดยต้องจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม 

และ คณะฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว 
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
ก่อนดำเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

1. วุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์/การศึกษาผู้ใหญ่การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื่อง/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ  

2. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์/การศึกษาผู ้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื่อง/สาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีว ิตและการพัฒนามนุษย์/การศึกษาผู ้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื ่อง/                   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 

3. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์/การศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื่อง/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กำลังศึกษาปริญญาเอก (อยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาการศึกษาตลอด
ชีวิตและการพัฒนามนุษย์/การศึกษาผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาต่อเนื่อง 
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โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้ 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดำเนินการตามที่ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557 -
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มาตรการที่ 1 กำหนดจำนวนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ            
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกำหนดการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเงื่อนไขการจ้างใน               
กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดำเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดำเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ ในการ
ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่            
A-1-1203-010 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ 

ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการพ ิจารณาเท ียบผลงานทางว ิชาการของนางสาวก ิ ่ งกาญจน์                

บูรณสินวัฒนกูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยนางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ ประกอบกับ นางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650127 การสอนภาษาไทย 
สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 
2561 คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการให้นางสาวกิ ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล            
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650127 การสอนภาษาไทย  
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เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 มีมติเรื ่อง
เงื่อนไขของผู้มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น โดยจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานก่อน และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานมีลักษณะเทียบเท่า
กับตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงจะสามารถใช้ตำแหน่งทางวิชาการนั้นๆ ได้ และท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติกำหนด
แนวทางการดำเนินการพิจารณาเทียบผลงานของผู้มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่           
7 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนางสาวกิ ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล แล้ว                
โดยมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณา
ผลงานทางวิชาการของผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า 
ผลงานทางวิชาการของนางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ได้มาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ที่ประชุมจึง
มีมติเห็นสมควรกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650127 
การสอนภาษาไทย ให้แก่ นางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ดำรงตำแหน่ง 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650127 การสอนภาษาไทย สังกัด             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง          
เป็นพนกังานมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี ่ยนชื ่อตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย และ      

ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง
เลขที่ A-1-1102-013 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชาภาษาไทย           
คณะอักษรศาสตร์ เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นั้น 

เพ่ือให้การดำเนินการภายในคณะอักษรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ ดังนี้ 
1. ขออนุมัต ิเปลี ่ยนชื ่อตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่                        

A-1-1102-013 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์จากตำแหน่ง             
รองศาสตราจารย์ เป็น ตำแหน่งอาจารย์  
 2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ราย 
นางสาววีณา วุฒิจำนงค์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ อัตราเง ินเดือน          
32,100 บาท จากตำแหน่งเลขที่ A-2-1102-001 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็น
ตำแหน่งเลขที่ A-1-1102-013 โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน           
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้เปลี ่ยนชื ่อตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่               
A-1-1102-013 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์จากตำแหน่ง             
รองศาสตราจารย์ เป็น ตำแหน่งอาจารย์  
 2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ราย 
นางสาววีณา วุฒิจำนงค์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ อัตราเงินเดือน              
32,100 บาท จากตำแหน่งเลขที่ A-2-1102-001 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็น
ตำแหน่งเลขที่ A-1-1102-013 โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ 
ตำแหน่งเลขที่ S-1-1602-514 ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน         
(เงินรายได้สมทบ) สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ เนื่องจาก            
นางสาวภัศรา อินทร์เล็ก ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นั้น 
 เพื่อให้การดำเนินงานในคณะดุริยางคศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์  
ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์            
จากตำแหน่งเลขที่ S-1-1602-514 ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นตำแหน่งเลขที่            
S-2-1602-008 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี ่ยนเลขที ่ตำแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ จากตำแหน่งเลขที่ S-1-1602-514 ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นตำแหน่งเลขท่ี S-2-1602-008 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับเพิ ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที ่ได้ร ับสูงขึ ้น เฉพาะกรณี              
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน              
ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กำหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัตินั้น ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการ
สอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั ่วไป               
ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ใน
ขณะนั ้น ส่วนการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คำนึงถึงความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ              
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์             
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่าการเสนอขอกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับวุฒิ
ก่อนบรรจุแต่งตั้งจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่วัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน               
นับแต่วันที ่สำเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที ่มีหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษา)               
หากเสนอเรื่องขอกำหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน           
การเจ้าหน้าที่ ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1026/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2561 สั่งอนุญาตให้ นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง
อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1-3-08-636 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน (ปัจจุบันตำแหน่งเลขที่ A-2-1404-004 
สังกัดสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 
9 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และที่ 841/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สั ่งอนุญาตให้               
นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ ซึ ่งได้สอบวิทยานิพนธ์แล้วและอยู ่ระหว่างดำเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์                  
โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และนางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ               
ได้สำเร็จการศึกษาวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดคลินิก) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 และได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 
 คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-2-1404-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,520 บาท สังกัดสาขา             
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ ่งสำเร็จการศึกษาวุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดคลินิก) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 
2565 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
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29,520 บาท เป็นตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31 ,500 บาท ได้ตั ้งแต่วันที่ 26 
เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวกมลภัทร            
ไชยกิตต ิโสภณ พนักงานมหาว ิทยาล ัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย ์ ตำแหน่งเลขที่                     
A-2-1404-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,520 บาท สังกัดสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและ             
การบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จากตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
29,520 บาท เป็นตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31 ,500 บาท ได้ตั ้งแต่วันที่               
26 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถ

พิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิชาได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 จำนวน 19 ราย และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 
30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
  1. อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์  
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์  
  3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
  4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ 
  1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร       ประธานกรรมการ 
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  3. หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม     กรรมการ 
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  4. อาจารย์ ดร.ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ (ภาควิชาจิตรกรรม)  กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์ (ภาควิชาภาพพิมพ์)  กรรมการ 
  6. นางจุรารัตน์ วัฒนภิโกวิท     เลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ 
  1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร       ประธานกรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  3. หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม     กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ (ภาควิชาศิลปไทย) กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล (ภาควิชาภาพพิมพ์)  กรรมการ 
  6. นางจุรารัตน์ วัฒนภิโกวิท     เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
  1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร       ประธานกรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  3. หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์     กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล (ภาควิชาประติมากรรม)  กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ (ภาควิชาศิลปไทย) กรรมการ 
  6. นางจุรารัตน์ วัฒนภิโกวิท     เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
  1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร       ประธานกรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  3. หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย     กรรมการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  4. อาจารย์สุกัญญา สอนบุญ (ภาควิชาศิลปไทย)    กรรมการ 
  5. อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร (ภาควิชาจิตรกรรม)    กรรมการ 
  6. นางจุรารัตน์ วัฒนภิโกวิท     เลขานุการ 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 8 ราย ได้แก่ 
  1. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช  
  2. รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก  
  3. ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ 
  4. อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร  
  5. ศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์  
  6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำธร กุลชล  
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์  
  8. รองศาสตราจารย์มาลินี ศรีสุวรรณ  
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 8 ราย ดังนี้ 
  1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
  2. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม     กรรมการ 
  3. หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม    กรรมการ 
  4. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม    กรรมการ 
  5. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  กรรมการ 
  6. เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    เลขานุการ 
  7. นางยุพา เพ็ชรแก้ว      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  8. นางสาวทอฝัน อุตมขจรกุล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 1 ราย ได้แก่  
  1. รองศาสตราจารย์สน  สีมาตรัง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง 
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์     ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน) กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง   กรรมการ 
4. นายศุภฤกษ์ ทับเสน      เลขานุการ 

  คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เสริม จันทร์ฉาย 
  2 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เสริม จันทร์ฉาย 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง (ภาควิชาฟิสกิส์)  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา)   กรรมการ 
5. นางประภา เมฆอรุณ      เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร (ภาควิชาคณิตศาสตร์)  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ชัยยะ (ภาควิชาคณิตศาสตร์)   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา)   กรรมการ 
6. นางประภา เมฆอรุณ      เลขานุการ 

  คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
  1. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ 
  



 17 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารยร์ะพีพรรณ ฉลองสุข 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์          ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ        กรรมการ 
    (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์       กรรมการ 
    (สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม) 
4. นางอารยา ธนะวัฒนานนท์          เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์          ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ศกศวัตเมฆินทร์          กรรมการ 
    (สาขาชีวการแพทย์และสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย        กรรมการ 
    (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์) 
4. นางอารยา ธนะวัฒนานนท์          เลขานุการ 
คณะโบราณคดี จำนวน 1 ราย ได้แก่  

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา  

  1. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี        ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ (ภาควิชาภาษาตะวนัออก)      กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชริัชญ์ ไชยพจน์พานิช (ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ)  กรรมการ 
  4. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง          เลขานุการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ราย ได้แก่  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น 
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)      กรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ        กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรนิทร์ เฆษะปะบุตร (ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ)       กรรมการ 
5. นางพนิดา ตันติอำนวย             เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี 
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)     กรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ        กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ (ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ)     กรรมการ 
5. นางพนิดา ตันติอำนวย          เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ            
ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 จำนวน 19 ราย และตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ราย         
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน          
ตามคุณวุฒิ และการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.  2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553         
ข้อ 4 และข้อ 5 กำหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัตินั้น ข้าราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 และสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป             
ที่ได้รับคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ             
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสำคัญ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ          
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งตั้งจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน           
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสำเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกำหนดภายหลังเวลาดังกล่าว ให้กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
 ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที ่ 1389/2565 ลงวันที ่ 11 กรกฎาคม 2565 สั ่งบรรจุ           
นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี S-2-0314-046 สังกัดงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ด้วยวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และตามบันทึก
ข้อความสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ที่ อว 8603.14/732 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ขอเพิ่มข้อมูลประวัติการศึกษาในทะเบียนประวัติ ราย นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย ซึ่งได้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบภายใน) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 จากการตรวจสอบพบว่า นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                 
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบภายใน) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   
ซึ่งสำเร็จการศึกษาก่อนวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ฉบับลง
วันที่ 4 เมษายน 2565 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จึงเห็นสมควรให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่านั้น  
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 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 
ราย นายพงศ์ดนัย บวรยศวรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท (เนื่องจากเป็นการบรรจุด้วยวุฒิ
ปริญญาตรีและสำเร็จการศึกษาก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงให้เพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ
เท่านั้น) สังกัดงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบภายใน) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยให้มีผลตั ้งแต่ว ันที่                      
11 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่อง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายพงศ์ดนัย 
บวรยศวรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่ง
เลขที่ S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน 
สำนักงานอธิการบดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบภายใน)  
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของ          
ส่วนงานฯ รับเรื่อง (เนื่องจากเป็นการบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีและสำเร็จการศึกษาก่อนบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจึงให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่านั้น) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีได้รับจัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565            
มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในส่วนของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำ สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา ไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว ดังนี้  

1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน          
1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ                
สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารงานทั่วไป กองงาน    
ว ิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  สำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดเงื ่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี                   
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้าน
เลขานุการผู้บริหาร งานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านบุคคล  

2. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน        
1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ                
สายสนับสนุน ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานช่างและซ่อมบำรุง กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านไฟฟ้ากำลัง              
โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก งานช่างและซ่อมบำรุง มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทำให้         
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ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการดำเนินการของงานช่างฯ ส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวและล่าช้า              
ในการให้บริการ โดยงานช่างฯ มีภาระงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า งานด้านก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
งานด้านประปาและเชื่อมโลหะ งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ งานด้านประสานงานซ่อม  

3. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน 
1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ                
สายสนับสนุน ตำแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวัง                 
สนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น 
เนื่องจาก ตามที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 
(SU-ERP HRM) ในการพัฒนาระยะดังกล่าว มีการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการซึ่งเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เป็นต้น โดยเริ่มดำเนินการ            
ในระบบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 รวมถึงการเบิกจ่ายเงินอื่นๆ ภายในหน่วยงานของกองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ไม่มีบุคลากรผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติ งาน                 
ด้านการเงินโดยตรง เพื่อให้บริการกับบุคลากรของกองงานวิทยาเขตฯ ทั้ง 6 หน่วยงาน โดยแสดงเหตุผลและ 
ความจำเป็นดังเอกสารแนบ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน          
1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ                
สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-0305-097 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี                   
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  

2. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน        
1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ                
สายสนับสนุน ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-0305-101 สังกัดงานช่างและซ่อมบำรุง กองงาน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า
กำลัง   

3. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน  
1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ                
สายสนับสนุน ตำแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-0305-109 สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที ่ได้รับ
จัดสรร 

 

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

มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ 
จำนวน 5 อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา ไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร
ดังกล่าว จำนวน 12 อัตรา ดังนี้  

1. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก           
เพ่ือทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุในปี 2564 จำนวน 1 ราย ประกอบกับเพ่ือรองรับภาระงานของภาควิชาเคมี 
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งรายวิชาพื้นฐานที่สอนให้กับคณะวิชา
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตลอดจนงานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ให้บริการกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกคณะฯ  

2. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากเพื่อทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุในปี 2564 จำนวน 2 ราย ประกอบกับเพื่อรองรับการขยาย
ภาระงานของภาควิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา) 
และ ปร.ด. (ชีววิทยา) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
มีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องได้ การจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานที่ตอบสนองต่อ 
PLOs ของหลักสูตรอื่นทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และต่างคณะตามหลัก OBE และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ
กลุ ่มวิจัยของภาควิชาเป็นการเพิ ่มศักยภาพในการขอทุนและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ  Frontier 
research  

3. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม                
คณะวิทยาศาสตร์ เนื ่องจากเพื ่อทดแทนอัตราอาจารย์ที ่เกษียณอายุในปี 2564 จำนวน 1 ราย ประกอบกับ             
เพ่ือรองรับภาระงานของภาควิชาที่มีภาระงานมากและขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน  

4. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก 
เพื่อทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุในปี 2564 จำนวน 1 ราย ประกอบกับเพื่อรองรับการขยายภาระงานของ
ภาควิชาสถิติ จัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร วท.บ. (สถิติ) และ วท.ม. (สถิติประยุกต์) รวมถึง
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการข้อมูล) ซึ่งเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยความร่วมมือกับภาควิชาคณิตศาสตร์และ
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ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งภาควิชาสามารถเปิดรายวิชาได้
หลากหลายตามความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงานมากขึ้น  

5. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน       
6 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น เพื่อรองรับการย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้  

- ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี  
  คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรี 
- ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงาน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรี 
- ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา      
  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรี 
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไข

การบรรจุปริญญาตรีทางชีววิทยา 
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการ

บรรจุปริญญาตรีทางฟิสิกส์ 
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ 

6. ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน  
1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น เพื ่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื ่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เงื ่อนไขการบรรจุปริญญาตรีทางชีววิทยา โดยแสดงเหตุผลและความ
จำเป็นดังเอกสารแนบ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ            
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขท่ี A-1-1303-048 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก           
เพ่ือทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุในปี 2564  
 2. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1304-063 และตำแหน่งเลขที่ A-1-1304-065
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเพ่ือทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุในปี 2564  
 3. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-1-1306-094 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเพ่ือทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุในปี 2564  
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4. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ A-1-1307-149 สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากเพ่ือทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุในปี 2564  

5. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ซึ่งจ้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้  

- ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-1301-017 สังกัดงานบริการ
การศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรี 

- ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-1301-019 สังกัดงานบริการ
การศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรี 

- ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-1301-002 สังกัดงานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรี 

- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-1304-031 สังกัดภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรีทางชีววิทยา 

- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-1304-035 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรีทางฟิสิกส์ 

- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ S-1-1310-003 สังกัดศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ 
 6. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน จำนวน  
1 อัตรา ตำแหน่งนักว ิทยาศาสตร์ปฏิบัต ิการ ตำแหน่งเลขที ่ S-1-1304-033 สังกัดภาควิชาชีวว ิทยา               
คณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาตรีทางชีววิทยา  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิชาและหน่วยงานได้ดำเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจำ เพื่อต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป)   

กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ได้สรุปจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะวิชา/
หน่วยงานได้ดำเนินการประเมินต่อสัญญาจ้าง จำนวน 41 ราย โดยมีระยะเวลาการจ้างตามที่คณะวิชา/
หน่วยงานเสนอ ตามหลักเกณฑ์ระยะเวลาการต่อการจ้าง ตามข้อ 21 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จำนวน 41 ราย ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
  

สรุปเรื่อง 
คณะอักษรศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตให้ อาจารย์คงกฤช ไตรยวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา                   
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ด้วยทุน
ส่วนตัว นั้น 

แต่เนื่องจาก อาจารย์คงกฤช ไตรยวงค์ มีอายุ 42 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 มีใจความ
สำคัญว่า พนักงานผู้ไปศึกษาชั้นสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และเป็นพนักงานมาแล้วเป็นเวลา           
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เว ้นแต่จะได้ร ับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และต้องเป็นผู ้ที ่ผ ่าน                 
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ อาจารย์คงกฤช ไตรยวงค์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาปรัชญา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2567 ด้วยทุนส่วนตัว เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงาน 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ ์ดำเกิง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-1-0904-027 สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา                 
คณะโบราณคดี ไปช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ร้อยละ 80 ของเวลาราชการ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น  

เนื่องด้วย บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลายืมตัวดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีหนังสือที ่ อว 6309/FB6.3/135/2565 ลงวันที่            
18 มิถุนายน 2565 แจ้งว่ายังมีความจำเป็นอย่างต่อเนื่องและประสงค์ขอยืมตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร          
ศิริศักดิ์ดำเกิง ไปช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ร้อยละ 80 ของเวลาราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพ้ืนที่ 
และลดความเหลื่อมล้ำ มีกำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567   

ทั้งนี้ คณะโบราณคดีได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง  
ไปช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร้อยละ 80      
ของเวลาราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลด
ความเหลื่อมล้ำ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  
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 คณะโบราณคดีขออนุญาตให้ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิร ิศักดิ ์ดำเกิง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-1-0904-027 สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา       
คณะโบราณคดี ไปช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ร้อยละ 80 ของเวลาราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ 
และลดความเหลื่อมล้ำ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ การไปช่วย
ปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนภายในคณะโบราณคดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร 
ศิริศักดิ์ดำเกิง ต้องมีภาระงานขั้นต่ำตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกำหนดภาระงานขั้นต่ำและ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งเลขที ่ A-1-0904-027 สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา             
คณะโบราณคดี ไปช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)            
ร้อยละ 80 ของเวลาราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพ้ืนที่ 
และลดความเหลื่อมล้ำ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ การไป
ช่วยปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนภายในคณะโบราณคดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ต้องมีภาระงานขั้นต่ำ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่ าด้วยการกำหนดภาระงานขั้น
ต่ำและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 แผนและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 ขอปรับแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 - 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

สรุปเรื่อง 
ตามบันทึกกองทรัพยากรมนุษย์ ที่ อว 8603.7/1209 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เรื ่อง           

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย             
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่  
1 ตุลาคม 2565) โดยมีรายชื่อบุลาการสายวิชาการ ไม่ประสงค์ต่ออายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา สังกัดภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ และ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์ สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะสามารถ
ทบทวนแผนอัตรากำลังฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบกับกรอบแผนอัตรากำลัง          
ในภาพรวม ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่คณะเสนอ จำนวน            
2 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปรับลดอัตรากำลัง เพ่ือต่ออายุราชการ (ต่อการจ้าง) จำนวน 2 อัตรา ได้แก่  
1.1 บุคคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  
1.2 บุคคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. ปรับคืนเหตุผลการเพ่ิมอัตรากำลัง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 

2.1 จากการปรับอัตรากำลัง เพื่อต่ออายุราชการ (ต่อการจ้าง) ข้อ 1.1 ขอปรับเหตุผล คือ 
เพิ่มอัตรากำลัง เพื่อขยายกำลังการผลิต (นักศึกษา/ผู้ รับบริการกลุ่มใหม่) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ บุคลากร           
สายวิชาการ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  

2.2 จากการปรับอัตรากำลัง เพื่อต่ออายุราชการ (ต่อการจ้าง) ข้อ 1.2 ขอปรับเหตุผล คือ 
เพิ ่มอัตรากำลัง เพื ่อทดแทนอัตราเกษียณ จำนวน 1 อัตราได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่คณะเสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการและ

งานนวัตกรรม พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  ประสงค์จัดตั้งกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการและงานนวัตกรรม เพื่อรองรับเงินคงเหลือและงบประมาณหมุนเวียนจากโครงการและกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและงานนวัตกรรมต่างๆ เช่น โครงการ Startup Thailand League ของ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการสร้างผู ้ประกอบการ Micropreneur (GSB 
Micropreneur Academy) ของธนาคารออมสิน และโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
(University Business Incubator/UBI) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมผ่านแม่ข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้ น รวมทั้งเพื ่อใช้ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการนี้ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการและงานนวัตกรรม พ.ศ. ....  อาศัย
อำนาจตามความในข้อ 52 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการและงานนวัตกรรม พ.ศ. .... แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 วิทยาลัยนานาชาติขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของค่าลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 900 138 The Essence of Thainess จำนวน 3 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 5,000 บาท ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต โครงการ SUIC’s 4th International Summer School 2022 จำนวน 
64 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่       
1-11 สิงหาคม 2565 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 900 138 The Essence of Thainess ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จำนวน 
64 ราย รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้น 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามท่ีวิทยาลัย
นานาชาติเสนอ รวมถึงค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากนักศึกษาได้ทำประกันจากต้นสังกัดแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ
ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 900 138 The Essence of Thainess ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 64 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 960,000 บาท (เก้าแสน         
หกหมื่นบาทถ้วน) ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 รวมถึงค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจาก
นักศึกษาได้ทำประกันจากต้นสังกัดแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับ The 
Institut National Polytechnique Toulouse, France ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ราย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,650 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางต่างประเทศ  10,000 บาท 
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ 

2. ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน  50 บาท 
3. ค่าบำรุงห้องสมุด  1,000 บาท 
4. ค่าบริการสุขภาพ                                                            100 บาท 
5. ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์  500 บาท 
6. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 624 691 Seminar for Graduate  2,000 บาท 

Students จำนวน 1 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 2,000 บาท x 1 หน่วยกิต)  
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 จำนวน 
1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 13,650 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามความในข้อ 7 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ รวมถึงค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากนักศึกษาได้ทำ
ประกันจากต้นสังกัดแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 จำนวน                
1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,650 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากนักศึกษาได้ทำประกัน
จากต้นสังกัดแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมอื ่นๆ ให้แก่นักศึกษาผู ้รับทุนรัฐบาลไทยภายใต้

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาผู้รับทุนรัฐบาลไทย
ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ  จำนวน 1 ราย คือ 
Mr.Sopheap Eng รหัสนักศึกษา 650330001 ตั้งแตป่ีการศึกษา 2565-2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ค่าประกันของเสียหาย  1,000 บาท 
2. ค่าบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ 100 บาท 
3. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตรุายปีตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย 

ได้ตกลงร่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัย 
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ให้แก่นักศึกษาผู้รับทุนรัฐบาลไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะโบราณคดเีสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่นักศึกษา
ผู้รับทุนรัฐบาลไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ 
จำนวน 1 ราย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประเทศไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์จะขอต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kookmin 

University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย 
คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้       

1. แบบเสนอการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย  
3. ประวัติของ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี  
4. รายงานกิจกรรมที่มีการดำเนินการร่วมกันตามความร่วมมือเดิม 
5. กิจกรรม/แผนงานที่คาดว่าจะดำเนินการหลังจากทำความร่วมมือ 
ทั้งนี้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี แล้วให้นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การเสนอชื ่อผู ้ทำคุณประโยชน์ ผู ้มีอุปการคุณ และผู ้ทำชื ่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที ่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดจัดพิธีมอบของที ่ระลึกให้แก่ผู ้ทำคุณประโยชน์           

ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร       
ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นั้น 

ในการนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู ้ทำ
คุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 
เสนอมาให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรับของ      
ที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2565 รวม 31 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 25 ราย ดังนี้ 
(1) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
(2) นายศิลป์รัตน์ วัฒนเกษตร 
(3) บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 
(4) Swarovski Gemstones (Thailand) Limited 
(5) มูลนิธิรจนาธร 
(6) บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
(7) องค์การเภสัชกรรม 
(8) มูลนิธิเอสซีจี 
(9) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 

(10) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
(11) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
(12) คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ 
(13) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
(14) บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด 
(15) บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด 
(16) บริษัท ธีระ มิวสิค จำกัด 
(17) Nomad Media Co., Ltd 
(18) Sonos Libra Co.,Ltd 
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(19) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
(20) บริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จำกัด 
(21) รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี 
(22) มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
(23) ทุนการศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่องเพ่ือนชุมชน 
(24) ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(25) นายธนะรัตน์ หงส์เจริญ  

2. ผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
(1) รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น 
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม 
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา 
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ 
และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เห็นชอบให้จัดทำของที่ระลึก โดยแบ่งประเภทของที่ระลึก    
ตามวงเงินที่บริจาค หรือมูลค่าทรัพย์สินอื่นใดที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัย เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่มหาวิทยาลัย มีวงเงินหรือมูลค่าตั้งแต่ 100,000 
-500,000 บาท ให้มอบเหรียญที่ระลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

2. กรณีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่มหาวิทยาลัย มีวงเงินหรือมูลค่าตั้งแต่ 500,001 
บาท ขึ้นไป ให้มอบของที่ระลึกเป็นผลงานเซรามิค  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลและหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์        
ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอ จำนวน 31 ราย 
เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไข
ตำแหน่งทางวิชาการของผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร รายที่ 3 จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล 
โพธิเย็น” เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น”  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 

กับ Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะขอต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti 

Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือและแสวงหาโอกาสในการพัฒนา 
สนับสนุน และเพิ่มคุณค่าให้กับการวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรมในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝา่ย  
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี 
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ระดับของผู้ลงนามของ Universiti Sains Malaysia คือ รองอธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่ม
ข้อตกลง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน 2565 โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้       

1. แบบเสนอการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. ประวัติของ Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย  
4. รายงานกิจกรรมที่มีการดำเนินการร่วมกันตามความร่วมมือเดิม 
5. กิจกรรม/แผนงานที่คาดว่าจะดำเนินการหลังจากทำความร่วมมือ 
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) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย แล้วให้นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 

กับ St.Paul University Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จ ัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ St.Paul 
University Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาและ
ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อความก้าวหน้าของความรู้และการ
พัฒนาทางปัญญา ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้       

1. แบบเสนอการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. ประวัติของ St.Paul University Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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ทั้งนี้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสำคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนทีจ่ะดำเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ St.Paul University Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แล้วให้นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และกองกลางได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ก.บ.ม.) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  (ชุดใหม่) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 
12/2565  เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมพิจารณา
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ จำนวน 3 คน ตามข้อ 9 (5) ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2565 แล้วให้ส่งไปยังกองกลาง
เพ่ือเสนอทีป่ระชุม ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง นั้น 

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
3. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี โดยประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการหอศิลป์ กรรมการ 
4. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้แทน กรรมการ 
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5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการกองคลัง เหรัญญิก 
9. ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ 

10. บุคลากรสังกัดกองกลาง จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

           
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 



ระยะเวลา ค่าระดบั หลกัเกณฑ์

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั บรรจุ การจ้างตาม ปีที่เกษียณอายุ คะแนน ตามข้อบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ต าแหน่ง สัญญาจ้าง (100 คะแนน) มหาวทิยาลยัศิลปากร

ฉบบัก่อน ตอ่สญัญาจา้งเป็นเวลา

ส านักงานอธิการบดี

กองกิจการนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

1 นางสาวอภิญญา ลบแย้ม E-1-0303-502 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 2 ต.ค. 50 1 ปี 2585 64 1 ปี

กองคลัง

งานการเงิน

2 นางสาวภัทรินทร์ เทียนด า S-2-0304-009 นักการเงิน ปฏิบัติการ 1 มี.ค. 62 1 ปี 2599 74 1 ปี ลาออก 1 กนัยายน 2565

3 นางสาวนิจจารี จันทร์จินดา S-2-0304-010 นักการเงิน ปฏิบัติการ 1 ต.ค. 63 1 ปี 2596 88 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

4 นางสาวกิ่งกาญจน์ อุณยเกียรติ S-2-0304-011 นักการเงิน ปฏิบัติการ 1 ต.ค. 63 1 ปี 2586 86 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

5 นางสาวณัฐธิดา อิ่มสมบูรณ์ S-2-0304-012 นักการเงิน ปฏิบัติการ 2 ก.ย. 62 1 ปี 2596 86 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

6 นายสุธิชัย บุญยอ S-2-0304-013 นักการเงิน ปฏิบัติการ 19 ส.ค. 63 1 ปี 2601 84 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งานบริหารงบประมาณ

7 นางสาวภัทรธิดา สาลีสี S-2-0304-016 นักการเงิน ปฏิบัติการ 5 ส.ค. 63 1 ปี 1 เดือน 26 วัน 2601 90 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 14/2565 วาระที่ 4.1.6.8 

บญัชรีายชือ่พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญาจา้งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบัที่ ชื่อและส่วนราชการ
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ระยะเวลา ค่าระดบั หลกัเกณฑ์

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั บรรจุ การจ้างตาม ปีที่เกษียณอายุ คะแนน ตามข้อบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ต าแหน่ง สัญญาจ้าง (100 คะแนน) มหาวทิยาลยัศิลปากร

ฉบบัก่อน ตอ่สญัญาจา้งเป็นเวลา

บญัชรีายชือ่พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญาจา้งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบัที่ ชื่อและส่วนราชการ

8 นางสาวนภัสวรรณ จินดารัตน์มณี S-2-0304-020 นักการเงิน ปฏิบัติการ 5 ส.ค. 63 1 ปี 1 เดือน 26 วัน 2601 90 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งานบัญชี

9 นางสาวชนมน ปฐมกนก S-2-0304-021 นักบัญชี ปฏิบัติการ 5 ส.ค. 63  1 ปี 1 เดือน 26 วัน 2601 82 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

10 นางสาวจิตลดา ว่องการ S-2-0304-022 นักบัญชี ปฏิบัติการ 5 ก.พ. 63 1 ปี 7 เดือน 26 วัน 2595 88 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งานพัสดุ

11 นางสาวทิวาวรรณ ค าเวียง S-2-0304-024 นักพัสดุ ปฏิบัติการ 1 เม.ย. 62 1 ปี 2594 84 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

12 นางสาวรัฐยา บรรดาศักด์ิ S-2-0304-025 นักพัสดุ ปฏิบัติการ 1 เม.ย. 62 1 ปี 2591 84 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

กองบริหารงานวิชาการ

งานจัดการศึกษา

13 นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ S-2-0308-032 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 15 มี.ค. 62 1 ปี 2599 82 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

14 นางสาวสุมิตรา กมศิลป์ S-2-0308-034 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 5 ส.ค. 63 1 ปี 1 เดือน 26 วัน 2595 78 1 ปี

 2



ระยะเวลา ค่าระดบั หลกัเกณฑ์

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั บรรจุ การจ้างตาม ปีที่เกษียณอายุ คะแนน ตามข้อบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ต าแหน่ง สัญญาจ้าง (100 คะแนน) มหาวทิยาลยัศิลปากร

ฉบบัก่อน ตอ่สญัญาจา้งเป็นเวลา

บญัชรีายชือ่พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญาจา้งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบัที่ ชื่อและส่วนราชการ

กองแผนงาน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

15 นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี S-2-0310-055 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ต.ค. 63 1 ปี 2593 86 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส านักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

16 นางสาวเกศกนก นรสาร S-2-0801-001 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ธ.ค. 60 1 ปี 2586 62 1 ปี

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

17 นายณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน S-1-0801-007 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 3 ก.ค. 60 1 ปี 2577 70 1 ปี

18 นางสาวดลพร นิยะวานนท์ S-2-0801-003 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 2 ม.ค. 62 1 ปี 2592 78 1 ปี

คณะอักษรศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทย

19 นางสาวสุนทรี โชติดิลก A-1-1102-006 อาจารย์ 22 ก.ค. 58 1 ปี 2589 78 1 ปี

20 นางสาวสิริชญา คอนกรีต A-1-1102-007 อาจารย์ 14 ม.ค. 58 1 ปี 2582 74 1 ปี

21 นางสาววีณา วุฒิจ านงค์ A-2-1102-001 อาจารย์ 3 ต.ค. 59 1 ปี 2593 76 1 ปี

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

22 นางสาวอัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย A-1-1112-114 อาจารย์ 1 ต.ค. 63 1 ปี 2585 74 1 ปี
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ระยะเวลา ค่าระดบั หลกัเกณฑ์

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั บรรจุ การจ้างตาม ปีที่เกษียณอายุ คะแนน ตามข้อบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ต าแหน่ง สัญญาจ้าง (100 คะแนน) มหาวทิยาลยัศิลปากร

ฉบบัก่อน ตอ่สญัญาจา้งเป็นเวลา

บญัชรีายชือ่พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญาจา้งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบัที่ ชื่อและส่วนราชการ

คณะศึกษาศาสตร์

ส านักงานคณบดี

งานวิชาการและบริการการศึกษา

23 นายนที เสือกล่ิน S-2-1201-006 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 พ.ย. 62 1 ปี 11 เดือน 2581 80 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ

24 นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท์ S-2-1201-004 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 2 ธ.ค. 63 1 ปี 9 เดือน 29 วัน 2582 82 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

25 นายชินัณ บุญเรืองรัตน์ A-1-1204-102 อาจารย์ 20 ก.พ. 63 1 ปี 7 เดือน 11 วัน 2588 98 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ

26 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร A-1-1208-069 อาจารย์ 26 เม.ย. 44 1 ปี 2578 60 1 ปี

27 นางสาวภัทรปภา ทองแท่งใหญ่ A-1-1208-104 อาจารย์ 7 ม.ค. 63 1 ปี 8 เดือน 24 วัน 2590 94 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

28 นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ A-2-1209-003 อาจารย์ 1 ต.ค. 61 1 ปี 2592 86 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

29 นางสาวบุศราพรรณ ประจง A-2-1209-008 อาจารย์ 1 ต.ค. 61 1 ปี 2590 76 1 ปี
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ระยะเวลา ค่าระดบั หลกัเกณฑ์

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั บรรจุ การจ้างตาม ปีที่เกษียณอายุ คะแนน ตามข้อบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ต าแหน่ง สัญญาจ้าง (100 คะแนน) มหาวทิยาลยัศิลปากร

ฉบบัก่อน ตอ่สญัญาจา้งเป็นเวลา

บญัชรีายชือ่พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญาจา้งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบัที่ ชื่อและส่วนราชการ

30 นายสุทธิญา คงใหญ่ A-2-1209-013 อาจารย์ 6 พ.ย. 63 1 ปี 10 เดือน 25 วัน 2599 88 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งานส านักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)

31 นางสาวณัฏฐนันท์ พงษ์ศักด์ิ E-2-1209-005 นักพัสดุ ปฏิบัติการ 2 ธ.ค. 62 1 ปี 9 เดือน 29 วัน 2594 88 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

32 นางสาวธิดารัตน์ เต๊ะซ่วน A-2-1210-023 อาจารย์ 13 พ.ค. 63 1 ปี 4 เดือน 18 วัน 2596 88 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะเภสัชศาสตร์

ส านักงานคณบดี

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

33 นางสาวปิ่นมณี ศรีเหรา S-2-1401-005 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ส.ค. 62 1 ปี 2 เดือน 2596 86 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

34 นางละอองดาว เสมค า S-2-1401-007 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 เม.ย. 62 1 ปี 6 เดือน 2594 86 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์

35 นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ A-1-1408-059 อาจารย์ 2 มิ.ย. 58 1 ปี 2594 78 1 ปี ย้ายและเปล่ียนเลขที่ต าแหน่ง 

จาก A-2-1404-004 เป็น 

A-1-1408-059 ต้ังแต่วนัที่ 

1 ส.ค.65
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ระยะเวลา ค่าระดบั หลกัเกณฑ์

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดบั บรรจุ การจ้างตาม ปีที่เกษียณอายุ คะแนน ตามข้อบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ต าแหน่ง สัญญาจ้าง (100 คะแนน) มหาวทิยาลยัศิลปากร

ฉบบัก่อน ตอ่สญัญาจา้งเป็นเวลา

บญัชรีายชือ่พนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญาจา้งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบัที่ ชื่อและส่วนราชการ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์

36 นางสาวดวงทิพย์ คล้ายจันทร์พงษ์ E-2-1412-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 15 มี.ค. 62 1 ปี 6 เดือน 16 วัน 2591 88 ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

37 นางสาววชิราภรณ์ โฆษิตสุคต E-2-1412-002 พยาบาล ปฏิบัติการ 1 ก.ค. 62 1 ปี 3 เดือน 2583 78 1 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

38 นางสาวศรีรักษ์ ศรีทองชัย A-1-1505-052 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 ส.ค. 58 1 ปี 2568 60 1 ปี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

39 นายวัชรา ปิ่นทอง A-1-1700-043 อาจารย์ 8 ก.ค. 62 1 ปี 2576 72 1 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

ส านักงานคณบดี

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

40 นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ S-2-1801-004  ผู้ช่วยสอน ปฏิบัติการ 2 มี.ค. 63 1 ปี 6 เดือน 29 วัน 2600 78 1 ปี

วิทยาลัยนานาชาติ

41 นายรัตนพงศ์ คงเจริญ A-2-2000-005  อาจารย์ 1 มิ.ย. 63 1 ปี 4 เดือน 2589 74 1 ปี
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