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เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 24/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 24/2564 เม่ือวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 24/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 24/2564 เม่ือวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. ขอใหคณะวิชาที่ประสงคขอเปดหลักสูตรใหมจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและเอกสาร

เชิงหลักการ (Concept Paper) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตั้งแตเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป ทั้งนี้ 
ขอใหคณะวิชาพิจารณาขอมูลของจุดคุมทุนอยางละเอียดดวย 

2. ขอความรวมมือคณบดีกําชับใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความถูกตองของ          
ผลการศึกษากอนสงไปยังกองบริหารงานวิชาการ เพ่ือจะไดไมตองขอแกไขผลการศึกษาในภายหลัง 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขของขาราชการ       

พลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได
พิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย  
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กรณีหัวหนาภาควิชาและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานใชอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รอบการประเมินครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ไมถูกตองและไมเปนธรรม โดยสภา
มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่คณะกรรมการอุทธณและรองทุกขเสนอ คือ ใหยกคํารองทุกข โดยมีขอสังเกตใหมหาวิทยาลัยกําชับให
คณะและภาควิชาชี้แจงวิธีการประเมินใหผูรับการประเมินทราบลวงหนา โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑการประเมิน และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขของขาราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยกําชับใหคณะและภาควิชาชี้แจงวิธีการประเมินใหผูรับการ
ประเมินทราบลวงหนา โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการประเมิน  
 
ระเบียบวาระที่  2.3 การตอเวลาราชการและการตอการจางของบุคลากรสายวิชาการที่จะ

เกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการและการตอการจางของ
บุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ แ ล ะ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะไดรับการพิจารณาใหตอการจางตองดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนงศาสตราจารย  
ภายในวันสิ้นปงบประมาณของปที่เกษียณอายุราชการ และตําแหนงอาจารยหรือผูชวยศาสตราจารยซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งไดยื่นคําขอดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารยไวแลวกอนยื่นคําขอ
ตอการจางกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ก็ใหมีสิทธิยื่นได แตมหาวิทยาลัย    
จะตอเวลาราชการหรือตอการจางใหผูนั้นไดก็ตอเม่ือประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือ            
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยนั้นไดกอนสิ้นปงบประมาณ             
ที่เกษียณอายุ สวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา จะตองดํารงตําแหนงภายใน
เดือนเมษายนของปที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งการพิจารณาตอเวลาฯ สภา
มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นจะเกษียณอายุ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปที่จะเกษียณอายุราชการ)  นั้น 

 เพ่ือเปนการเตรียมการในการพิจารณาการตอเวลาราชการและการตอการจางของบุคลากร           
สายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับการตอเวลา
ราชการหรือตอการจาง โดยสภามหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาอนุมัติใหตอเวลาราชการหรือตอการจางใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการหรือพนักงานผูนั้นจะเกษียณอายุ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565)  



 

 

5

 ในการนี้ มีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา โดยจะ
เกษียณอายุซึ่งอยูในขายที่จะตอเวลาราชการหรือตอการจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 ราย ไดแก 

 1. ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 ราย ดังน้ี 
  1.1  ศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช   ภาควิชาโบราณคด ี
         คณะโบราณคดี  
  1.2 รองศาสตราจารย ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
         คณะศึกษาศาสตร 
  1.3 รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป  ภาควิชาวิทยาศาสตร 
         สิ่งแวดลอม 
         คณะวิทยาศาสตร 
  1.4 รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงศพันธ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
         คณะวิศวกรรมศาสตรและ 
         เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล  โพธิเย็น  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   (อยูระหวางเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย) คณะศึกษาศาสตร 
  2.2 รองศาสตราจารย ดร.มนสั  พงศชัยเดชา  ภาควิชาเภสัชกรรม 
         คณะเภสัชศาสตร 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการตอ
การจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564              

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564         
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ดวยการวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร        
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยการวิเคราะห        
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 26.07 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 25.28 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ โดยไดนํางบการเงินของหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 หนวยงาน 
ประกอบดวย 
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1. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (อยูระหวางการชําระบัญชี) 
2. สํานักงานบริการวิชาการ 
3. สํานักงานบริการวิชาการ : โครงการผลิตน้ําคุณภาพราคาประหยัดศิลปากร (อยูระหวาง

การชําระบัญชี) 
4. สํานักงานบริการวิชาการ : โครงการผลิตสีคุณภาพราคาประหยัดสําหรับงานศิลปะ       

(อยูระหวางการชําระบัญชี) 
5. ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
6. ศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” 
7. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” 
8. คลินิกเวชกรรมชุมชน อบอุนศิลปากร 
9. ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ

เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) สําหรับการบันทึกบัญชีและนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึก
ในงบทดลองตามแบบ บช.05 เข าระบบ GFMIS โดยผ านระบบ GFMIS Web Online ตามหนั งสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการนํา
ขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงกําหนดวันเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหนําความกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 จํานวนที่ขอจบ      
5,809 คน ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในเดือนพฤษภาคม 2565 สวนจะเปนวันและเวลาใดสุดแต
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ นั้น 

ในการนี้ สํานักพระราชวังไดนําความกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาทแลว สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกําหนดวันเสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรดังกลาว ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทั้งรอบเชาและรอบบาย  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรติดตอประสานงานกับ            
กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เพ่ือรวมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการ แลวจัดสงพรอมดวยรางพระราโชวาท
และสําเนาคํากราบบังคมทูลไปยังกองงานในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีกอนวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
ระเบียบวาระที่  3.1 แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันท่ี 
14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กองแผนงานเสนอ 
และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 ไดมีมติเห็นชอบและมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานไดดําเนินการปรับปรุงมาตรการในแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหมีความครอบคลุมมากขึ้นตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กองแผนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวธีรนิษฐ รุจิศักดิ์ เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-1601-002 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวธีรนิษฐ รุจิศักดิ ์             
วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวธีรนิษฐ  
รุจิศักดิ์ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่              
E-2-1601-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะดุริยางคศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร 
4. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ  กรรมการ 
5. นางสาวรุงนภา ดวงทอง   เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวธีรนิษฐ  รุจิศักดิ์ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ E-2-1601-002 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2565 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา

วางพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักหอสมุดกลางมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้

 1. ตําแหนงบรรณารักษปฏิ บัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-2100-022 สังกัดฝายหอสมุดพระราชวัง            
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
 2. ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-038 สังกัดงานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
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 3. ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-048 สังกัดงานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
  สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงค ดังนี ้
 1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-022 จากสังกัดฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร    
สํานักหอสมุดกลาง ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง 
 2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-038 จากสังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ 
สํานักหอสมุดกลาง 
 3. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายอดิศร พันธุจินดาวรรณ          
วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
19,500 บาท สังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
 4. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกวินญา มาศภูมิ          
วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-038 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
 5. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวไพวรินทร สืบบุก          
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดํารงตําแหนง
บรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-048 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายอดิศร พันธุจินดาวรรณ 
1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    ประธานกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายกลยุทธ  กรรมการ 
 และพัฒนาองคกร 
4. หัวหนาฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร  กรรมการ 
5. หัวหนางานบริการสารสนเทศ    กรรมการ 
 ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
6. หัวหนางานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
 ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 
7. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ    กรรมการ 
8. นางสาวนภัสรพี ประจําเมือง    กรรมการ 
9. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวกวินญา มาศภูม ิ 
และ นางสาวไพวรินทร สืบบุก 
1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาฝายหอสมุดวังทาพระ    กรรมการ 
3. หัวหนางานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ กรรมการ 
 สํานักหอสมุดกลาง 
4. หัวหนางานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
 ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
5. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-022 จากสังกัดฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร     
สํานักหอสมุดกลาง ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง 
 2. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-038 จากสังกัดงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ 
สํานักหอสมุดกลาง 

3. อนุมัติใหจางบุคคล ทั้ง 3 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ  
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวรัตนาภรณ แกวไซควน เพื่อบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลปมกีรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-011 สังกัดสํานักงานคณบดี นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวรัตนาภรณ แกวไซควน              
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวรัตนาภรณ แกวไซควน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-011 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี ้
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1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี  กรรมการ 
3. นายวุฒิ คงรักษา    กรรมการ 
4. นายเศกสันต แสงทอง    กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ ทับเสน    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวรัตนาภรณ แกวไซควน เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-011 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงานพรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลอง
งานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวมลฤดี 

มีอิสสระ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่  นางสาวมลฤดี มี อิสสระ มีความประสงคขอกลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร 
และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 3066/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขาปฏิบัติงานของ นางสาวมลฤดี มีอิสสระ ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 
24/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 แลวนั้น    

บัดนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร ครั้งที่  12/2564 เมื่อวันที่           
24 ธันวาคม 2564 ไดเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขาปฏิบัติงาน           
เห็นควรให นางสาวมลฤดี มีอิสสระ กลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
คณะดุริยางคศาสตรจึงประสงค ดังนี ้

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-004 จากสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 
ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 

2. ขออนุมัติจาง นางสาวมลฤดี มีอิสสระ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 
ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-004 อัตราเงินเดือน 29,340 บาท (ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนเดิมกอนที่จะลาออก            
จากงาน) โดยขอยกเวนการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ไมนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน     
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-004 จากสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 
ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 

2. อนุมัติใหจาง นางสาวมลฤดี มีอิสสระ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร 
ตําแหนงเลขที่ S-2-1601-004 อัตราเงินเดือน 29,340 บาท ทั้งนี้ ไมนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
โดยใหยกเวนการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
1. นายอธิษฐาน วงษบุญธรรม วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 5 ป จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที ่25 พฤษภาคม 2564 

2. นางสาวมัดหมี่ ศรีธรรมา วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1210-024 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

3. นายคณภูมิ รตินที วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 5 ป เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํ ารงตําแหนงอาจารย  ตํ าแหน งเลขที่  A-2-1210-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 
8 มิถุนายน 2564 

4. นางสาวอัญชลี ศาลา วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-009 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที ่            
1 มิถุนายน 2564 

5. นางสาวศรีสุดา ทองดอนออน วุฒิบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1201-023 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

6. นางสาวชนินาถ ชวนะศิลป วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-011 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 
บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศกึษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 6 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 
2 ราย ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชบําบัด เรื่อง ฮอรโมนรักษาในสตรี            
วัยหมดระดูและชายวัยสูงอาย ุมีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทลักษณ สถาพรนานนท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร              
ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ ดานเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรม มีกําหนด 1 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ในการน้ี พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย ดังกลาว ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ       
เขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 การแตงตั้งผูอาํนวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  134/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 สั่งแตงตั้ง       
ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี           
A-1-0803-030 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน   
ศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2563 เปนตนมา โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นั้น 
 เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระ
การดํารงตําแหนงของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน          
ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ขอ 7 กําหนดให
ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใหมอีกได  
  ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ ผูดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถาบัน          
ศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ใกลจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่  21 มกราคม 2565 
มหาวิทยาลัยมีความประสงคขอแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วีระกุล ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-0803-027 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผูชวยศาสตราจารยตะวัน วีระกุล มีคุณสมบัติครบถวนตรงตาม
ขอ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนง
ของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 กลาวคือ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สถานภาพประจํา เปนผูสามารถอุทิศเวลาทํางานใหกับศูนยไดอยางเต็มที่ และมีความรูและ
ประสบการณดานการบริหารงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วีระกุล ตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0803-027 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันศลิปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การกําหนดสัดสวนภาระงานดานการบริหารตอภาระงานทั้งหมดเพื่อใชในการ

กําหนดระยะเวลาสําหรับขยายเวลาในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 
สรุปเรื่อง 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ขอ 35 กําหนดให พนักงานประจําผูท่ีไปดํารงตําแหนงกลุมบริหารวิชาการ หรือผูที่ไดรับอนุมัติใหไป
ศึกษาตอโดยใชเวลาราชการ ใหขยายระยะเวลาในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้นตามขอ 34  ใหเทากับระยะเวลาที่ผูนั้นไปดํารงตําแหนงกลุมบริหารวิชาการหรือไปศึกษาตอ ในกรณีที่ใช
เวลาราชการบางสวนในการไปศึกษาใหขยายระยะเวลาในการทําผลงานทางวิชาการตามเวลาราชการท่ีใชไป
เพ่ือการศกึษาดังกลาว 
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สวนผูดํารงตําแหนงในงานบริหารอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดนอกเหนือจาก
ตําแหนงกลุมบริหารวิชาการ ให ก.บ.ม. กําหนดสัดสวนภาระงานดานการบริหารตอภาระงานทั้งหมดเพ่ือใชใน
การกําหนดระยะเวลาสําหรับขยายเวลาในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนตาม
ขอ 34 ได  

ประกอบกับขอบังคบัมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทาง
วิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 ขอ 9 กําหนดการเทียบภาระงานดานบริหารของผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ผูทํางานบริหาร และผูดํารงตําแหนงอ่ืนๆ กับภาระงานขั้นต่ํา ดังนี้  

(1) ผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา และหัวหนาหนวยงานท่ีมีภาระหนาที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรที่มีฐานะเทียบเทากอง หรือ
ผูดํารงตาํแหนงอ่ืนๆ ที่ ก.บ.ม. กําหนด ใหเทียบภาระงานดานบริหารเทากับภาระงานขั้นต่ําไดรอยละแปดสิบ 

(2) ผูดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี รองหัวหนาภาควิชา รองหัวหนาสาขาวิชา รองหัวหนา
หนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา และรองหัวหนาหนวยงานที่มีภาระหนาท่ี
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรท่ีมีฐานะเทียบเทากอง หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ที่ ก.บ.ม. กําหนดใหเทียบภาระ
งานดานบริหารเทากับภาระงานข้ันต่ําไดรอยละหกสิบ 

อนึ่ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและผลงานทาง
วิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 ขอ 10 กําหนดใหเทียบภาระงานของคณาจารยประจําผูดํารง
ตําแหนงตางๆ ในสภาคณาจารยและพนักงานกับภาระงานข้ันต่ําตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ได ตามที่ ก.บ.ม. 
กําหนด  

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณากําหนดสัดสวน
ภาระงานดานการบริหารตอภาระงานทั้งหมดเพื่อใชในการกําหนดระยะเวลาสําหรับขยายเวลาในการทํา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบในหลักการใหเทียบเคียงภาระงานดานบริหารของผูดํารง
ตําแหนงผูบริหาร ผูทํางานบริหาร และผูดํารงตําแหนงอื่นๆ กับภาระงานขั้นต่ํา กับขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานขั้นต่ํ าและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563          
ตามที่เสนอ เพ่ือใชกําหนดสัดสวนภาระงานดานการบริหารตอภาระงานทั้งหมดเพื่อใชในการกําหนดระยะเวลา
สําหรับขยายเวลาในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามขอ 34  ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 ทั้งนี้ ใหประธานสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินการเสนอภาระงานของคณาจารยประจํา          
ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในสภาคณาจารยและพนักงานกับภาระงานข้ันต่ําตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานขั้นต่ํ าและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563              
เสนอมายังมหาวิทยาลัยตอไป   
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางาน 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวย กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแตงตั้ง นายภานุพงศ เงาะลําดวน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 
(รักษาการแทนหัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา) ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-046 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,040 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
  โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน       
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
           ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภานุพงศ เงาะลําดวน 
เรียบรอยแลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกลุมหัวหนางาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ นายภานุพงศ เงาะลําดวน มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน           
สองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี คือระดับดีเดน ทั้งสองรอบการประเมิน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง นายภานุพงศ 
เงาะลําดวน ดํารงตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้ 
 1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 
 3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 
 4. นางสาวเจิมทิพย ปฐมกนก    เลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวาง และขออนุมัติยายและเปล่ียนเลขท่ี

ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา จํานวน 1 กรอบ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่           
16 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให ใชกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา              
สายสนับสนุน จํานวน 1 กรอบ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-003 นั้น 
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เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัตดิําเนินการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้  

1. เปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขที ่  
S-1-0801-003 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดอืน 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงาน
คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 

2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย           
นางมุกดา ถาวร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สั งกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี               
คณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเงินเดือน 33,670 บาท จากตําแหนงเลขที่  S-1-0801-501 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0801-003 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตาง  
พรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ 

3. เปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท            
พนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-501 ซึ่งจางดวยเงิน             
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน                
ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0801-005 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี             
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-003 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัด
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ราย นางมุกดา ถาวร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี               
คณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเงินเดือน 33,670 บาท จากตําแหนงเลขที่ S-1-0801-501 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงนิรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0801-003 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและให
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวน
ตาง  พรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุน
พนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 3. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภท พนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-501             
ซึ่ งจ างดวยเงินงบประมาณแผนดิน  (เงินรายไดสมทบ) สั งกัดงานบริหารทั่ ว ไป  สํานักงานคณบดี               
คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0801-005 สังกัด          
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน             
ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้น เฉพาะระดับชาํนาญงาน และระดับชํานาญการ 
ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  23/2564 เมื ่อว ันที่          
30 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนง             
ที่จะใหใชเพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมกีารคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 
2565 (ครั้งที่ 1)  โดยแผนกําหนดใหสวนงานโดยมติคณะกรรมการประจําสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุนในการเขาสูระดับตําแหนงที ่สูงขึ ้น
ตําแหนงในระดับชํานาญงานและชํานาญการ เพื่อเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาในวันท่ี             
4 มกราคม 2565 นั้น 
 มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงท่ีจะให
ใชเพื ่อประเมินใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน            
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป            
พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) และสวนงานไดแจงความประสงคขอเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ                     
ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  
 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามแผนระยะเวลาการดําเนินงาน กองทรัพยากรมนุษยไดจัดทํา  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา               
สายสนับสนุน ในการเขาสู ระดับตําแหน งที ่ส ูงขึ ้น  เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ              
ป พ.ศ. 2565 (ครั้งท่ี 1)  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับ             
ชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) และเห็นชอบจํานวนตําแหนงตามท่ีคณะวิชา/
หนวยงาน ขอเปดคัดเลือก 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน           
ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 23/2564 เมื ่อวันที่           
30 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลา
ดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสู
ระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  
โดยแผนกําหนดใหสวนงานโดยมติคณะกรรมการประจําสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอเปดคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุนในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้นตําแหนงในระดับ
ชํานาญงานและชํานาญการ เพื่อเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 4 มกราคม 2565 นั้น 
 มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือ
เปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนง
ที่สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งท่ี 1) และสวนงานไดแจง
ความประสงคขอเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสู
ระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  
 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามแผนระยะเวลาการดําเนินงาน กองทรัพยากรมนุษยไดจัดทํา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา            
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ ป 
พ.ศ. 2565 (ครั้งท่ี 1)  
 สวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กอน จึงจะดําเนินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงให
สูงข้ึนตอไป  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับ
ชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) และเห็นชอบจํานวนตําแหนงตามที่
คณะวิชา/หนวยงาน ขอเปดคัดเลือก  
 ทั้งนี้ ในสวนของกรอบระดับชํานาญการพิเศษของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เนื่องจากเปน
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ จึงตองรอกรอบอนุมัติจาก ก.พ.อ. กอน 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา           

คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะ
และการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการ     
ใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการเขียนแบบ และหองประชุมของคณะมัณฑนศิลป เพื่อเปนการใหบริการทาง
วิชาการแกสวนงาน หนวยงาน และหนวยงานภายนอก และเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและ
สถานท่ีในการใชประโยชนรวมกันของคณะมัณฑนศิลป โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 
และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใช        
หองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562   

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะ
และการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมาย
แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะและ
การออกแบบของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข 

และวิธีการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาบริการใหคําปรึกษาและฝกสอนการออกกําลังกายของ                 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการจาย
คาใชจายในการบริการทางวิชาการ และกําหนดอัตราคาบริการใหคําปรึกษาและฝกสอนการออกกําลังกายของ
คณะศึกษาศาสตร นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 20/2564 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว ดังนี ้
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1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการจาย
คาใชจายในการบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความใน
ขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการใหคําปรึกษาและ
ฝกสอนการออกกําลังกายของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 16 
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
ประกอบกับขอ 6 (3) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการใหคําปรึกษาและ
ฝกสอนการออกกําลังกายของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการของ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคปรับปรุงอัตราคาบริการทาง
วิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 16 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกอบ
กับขอ 16 ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 นั้น 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2564 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราคาบริการทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร แลว
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
ไมมี 

   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษา

พิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเหมาจายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง เปนเงิน 
50,000 บาท ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ 
สปป.ลาว ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 ราย    

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเหมาจายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง 
ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย เปนเงิน 50,000 บาท ตามความในขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ี        
คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเหมาจายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง ใหแกนักศึกษา
พิเศษ จํานวน 1 ราย ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในลักษณะ
โครงการพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในลักษณะโครงการพิเศษ  

ในการนี้  คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)       
ในลักษณะโครงการพิเศษ พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบ
คาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรม
เสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในลักษณะ
โครงการพิเศษ และใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ        
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 วิทยาลัยนานาชาติขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร 
พ.ศ. 2558) หนวยกิตละ 5,000 บาท จํานวน 12 หนวยกิต ใหแกนักศึกษาพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนตามความ
รวมมือกับ ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระดับปริญญาบัณฑิต ในภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน)  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร พ.ศ. 2558) ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 4 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 
240,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ รวมถึง    
คาเบี้ยประกันอบุัติเหตุ เนื่องจากนักศึกษาเรียนออนไลนจากประเทศตนทาง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 
(หลักสูตร พ.ศ. 2558) ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 4 ราย ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในขอ 7 
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 
รวมทั้งยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากนักศึกษาเรียนออนไลนจากประเทศตนทาง  
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 3148/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่  1 ป ตั้งแตวันที่             
1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น   
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เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาที่แลว ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม) โดยใหคณะกรรมการดังกลาวทําหนาที่คัดเลือกขาราชการ
และ/หรือลูกจางประจําเสนอไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเขารับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติเปน
ขาราชการพลเรือนดีเดน พรอมท้ังคัดเลือกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณเปนบุคลากรดีเดนและเขารับของที่ระลึกในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ            
พลเรือนดีเดน ตามรายชื่อตาม (ราง) คาํสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.2 โครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรการ

จัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 
เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศกึษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แลวใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


