
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 2/2565 

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
16. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
17. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
8. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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10. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
13. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
15. ผศ.ดร.อนวัช  บุญญภักดี รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนที่ 1 กรรมการ 

    แทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  
2. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  
3. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
4. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
5. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี  
2. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 
  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
5. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  
8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
9. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

10. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 
  การสรางสรรค 

11. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
12. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
13. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
14. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
15. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
16. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
17. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 
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ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
2. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันองัคารที่ 4 มกราคม 2565 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดสงแผนดังกลาวไปยังคณะวิชา/
หนวยงาน เพ่ือรายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.3 สรุปแผนประมาณการการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
16 พฤศจิกายน 2564 ไดใหความเห็นชอบการจัดทําแผนประมาณการการใชจายเงินแตละแหลงเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายใหคณะวิชา/สวนงานจัดทําแผนประมาณการดังกลาวตามแบบฟอรมที่
กําหนดแลวสงไปยังกองคลังภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

ในการนี้ กองคลังจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบสรุปแผนประมาณการการใชจายเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิชา/สวนงาน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหกองคลังระบุแหลงเงินใหชัดเจนและตรวจสอบความ
ถูกตองของแผนประมาณการการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิชา/สวนงาน โดยอาจ
พิจารณาอางอิงขอมูลการใชจายเงินของปที่ผานมา กอนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 การจัดซื้อ licenses การใชงาน Google Workspace for Education 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยบริษัท Google มีกําหนดเปลี่ยนแปลงนโยบายพ้ืนที่การจัดเก็บขอมูลบนระบบคลาวด
ของ Google จากเดิม “unlimited storage” เปน “จํานวน 100 TB” สําหรับใชงานรวมกันท้ังองคกร โดยมี
ผลบังคับใชในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการวางแผนการโอนยายขอมูลออกจากระบบ
เพ่ือใหอยูภายใตโควตาที่กําหนด พรอมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหกับนักศึกษาและบุคลากรทราบ 
โดยบริการตางๆ ของ Google จะยังใชงานไดตามปกติ  

ทั้งนี้ บริษัท Google ไดมีขอเสนอในการขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว 
หากมหาวิทยาลัยจัดซื้อ licenses สําหรับใชงานทั้งองคกร โดยการทําสัญญาจัดซื้อ 1 ป จะขยายระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการทําสัญญาจัดซื้อ 3 ป จะขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงถึง
วันที ่31 ธันวาคม 2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจัดทําแผนการโอนยายขอมูล 
และแผนประชาสัมพันธเกี่ยวกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดขอจํากัดในการใชงานพื้นที่การ
จัดเก็บขอมูลบนระบบคลาวดของ Google ใหบุคลากรทราบอยางชัดเจน  
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ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานสถิติประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อจากฐานขอมูลกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดจัดทําฐานขอมูลประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 (Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลกลางในการติดตามผล ลดความเสี่ยงการแพรระบาด และลดภาระในการรายงานขอมูล 
โดยมีขอมูลตั้งตนบางสวนจากการสํารวจของคณะวิชา/สวนงาน และขอมูลจากการจัดสรรวัคซีนโควตาของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ผานระบบของ
มหาวิทยาลัย นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหคณะวิชา/สวนงานสามารถใชขอมูลสถิติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงไดจัดทํา
รายงานสถิติประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อจาก
ฐานขอมูลกลางมหาวิทยาลัยศลิปากร ในรูปแบบ BI report ซึ่งสามารถเขาถึงไดผานลิงก https://bit.ly/3K42Qzb  

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถตรวจสอบ แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลประวัติการรับวัคซีน
และผลการตรวจหาเชื้อไดผานลิงก https://bit.ly/3fl8Sxa 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจาง นายเอกพล สุวัธนเมธากุล เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ตําแหนงเลขที่ A-1-1105-040 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน นั้น 
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เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
อนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเอกพล สุวัธนเมธากุล วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1105-040 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ CU-TEP 72 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 
60 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร  กรรมการ 
3. อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน    กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร ถึกกวย    เลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติให

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่ A-1-1105-040 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน  
คณะอักษรศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน/การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายเอกพล สุวัธนเมธากุล เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1105-040 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว                 
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติจาง นางสาวชุติมณฑน อยูเปนสุข เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0600-004 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี นั้น 
  บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวชุติมณฑน           
อยูเปนสุข วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวชุติมณฑน           
อยูเปนสุข เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 
S-2-0600-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  
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1. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
2. นางศนัสนีย สิทธิศักดิ์     กรรมการ 
3. นางจินดารัตน เปลงผึ่ง     กรรมการ 
4. นางสาวสุดารัตน จันทรพุธ    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวชุติมณฑน อยูเปนสุข เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0600-004 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตวันที่            
1 กุมภาพันธ 2565 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน       
มีระยะเวลาการจาง 1 ป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติจาง นายวิชญนภัส เทียนทอง เพื่อบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงิน

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-005 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี นั้น 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ได รับการคัดเลือกคือ              
นายวิชญนภัส เทียนทอง วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง               
นายวิชญนภัส เทียนทอง เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-2-0801-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี                  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร  กรรมการ 
3. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
4. หัวหนางานบริหารทั่วไป คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
5. นางยุพา เพ็ชรแกว     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายวิชญนภัส เทียนทอง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ         
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 

1. นายวิวศเดช รัศมิทัต วุฒิ Master of Arts in DESIGN – INDIRIZZO PRODUCT (POST.ENGLISH) 
จาก NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 
A-1-1004-086 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป 
ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

2. นายกิตติศักดิ์ ธรรมาภิชัย วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร             
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-042 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท 
สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 2 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํา เนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           

A-1-1207-108 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-108 ดวยวุฒิปริญญาเอก และปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชา
สังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ           
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
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- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชา
สังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาทีเ่ก่ียวของ หรือ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของกับสาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ที่กําลังศึกษา
ปริญญาเอก และอยูในข้ันตอนของการทําวิทยานิพนธ สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของกับสาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา โดยตองจบการศกึษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของกับสาขาวิชาสังคม
ศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไข

การจางในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่             
A-1-1207-108 สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาํแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-036 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สังกัดภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นั้น  
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  เพ่ือใหการบริหารจัดการกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา  
คณะมัณฑนศิลปเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี A-1-1004-036 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศลิป จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-036 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สังกัดภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอตัราวาง 

และขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 1 กรอบ ตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204    
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
เนื่องจากนางสาวชัญญา เตชอมรศริิ ลาออก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดีเปนไปดวย          
ความเรียบรอย สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติดําเนินการ โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้  

1. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204 ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
อธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204 ไปตั้งจายในสังกัด            
งานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบด ี

2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย         
นางสาวพรรณราย ธีระวณิชย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จากตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046     
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204 โดยใหไดรับเงินเดือน 
เทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  

3. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046 ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046 ไปตั้งจายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้

1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204 ไปตั้งจายใน
สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย         
นางสาวพรรณราย ธีระวณิชย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จากตําแหนงเลขที่ S-2-0314-046     
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204 โดยใหไดรับเงินเดือน 
เทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  

3. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี                
S-2-0314-046 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่           
S-2-0314-046 ไปตั้งจายในสังกัดงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน 

 

สรุปเรื่อง 
  โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน 
จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นายเอกพงษ สกุลพันธุ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-002 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานสนับสนุนงานบริหาร สํานักงานหอศิลป หอศิลป ใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางานสนับสนุนงานบริหาร สํานักงานหอศิลป หอศิลป 
 2. นายกฤษฎา ดุษฎีวนิช ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2300-003 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,290 บาท สังกัดงานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป              
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา สํานักงานหอศิลป หอศิลป 
  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวทั้ง 2 ราย สรุปไดดังนี ้
 - ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงไดคะแนน 90 คะแนน 
(จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ไดคะแนน 90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผาน
การประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป) 
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 ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ราย ดังกลาวเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ราย ดังกลาว ดํารงตําแหนง
หัวหนางาน ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.4 การเสนอรายชื่อกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประเภท
ผูทรงคณุวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 ไปแลว นั้น 
  เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก จะครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 และตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะและไดรับความเห็นชอบของ ก.บ.ม จํานวน 1-3 คน ประกอบกับขอ 3
ขอ 4 และขอ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะ กําหนดให
คณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้  
คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลัง
ก็ได ภายใตจํานวนที่กําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 
จํานวน 1-3 คน และกําหนดใหในการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกในแตละครั้ง 
ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อทําหนาที่                 
สรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก   
  บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบรอยแลว ดังนี้    
  1.  นางวันเพ็ญ มังศร ี ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร ี
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นางวันเพ็ญ มังศรี เปนกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตามที่เสนอ 
 
  



 13

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ราย           
อาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2542 มอบอํานาจให 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย            
ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2543 มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกิน 65 ป ทั้งนี้ ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 20/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562           
มีมติใหการพิจารณาตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยในปตอๆ ไป ใหนําเสนอ
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติทุกกรณ ีนั้น 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพจึงประสงคขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถ
พิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย งบบุคลากร ราย อาจารยสมศักดิ์  เชาวนธาดาพงศ อายุ 72 ป                         
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน 33,950 
บาท ตําแหนงเลขที่ 29 สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย งบบุคลากร ราย อาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน  
33,950 บาท ตําแหนงเลขที่ 29 สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธท่ี 22 กันยายน 2564 ไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
 ในการนี้ เพื่อใหสอดคลองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ขอ 21 ซึ่งกําหนดวาในการจัดทํางบประมาณ ใหแสดงประมาณการ
รายรับและรายจายตามโครงสรางแผนงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระบบงบประมาณตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปในระหวางปงบประมาณ หาก
มหาวิทยาลัยมีรายไดหรือรายจายเปลี่ยนแปลง หรือจําเปนตองปรับปรุงงบประมาณใหมหาวิทยาลัยเสนอ
งบประมาณเพิ่มเติมระหวางปไดตามความจําเปน สวนงานท่ีมีเงินสะสมสามารถนําเงินสะสมที่มีอยูจริง เพื่อใช
ตั้งงบประมาณรายจายตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม)
ดังนี้ 

หลักเกณฑ 
1. วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงินสะสมที่

มีอยูจริง 
2. โครงการที่ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย                  

ที่สอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 
3. กรณีเปนงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน ท้ังนี้  

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมเห็นชอบใหดําเนินการได หากคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนที่เหมาะสม ยกเวนการต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือชําระหนี้ หรือชําระเงินคงคางใหกับหนวยงานอื่นๆ  

 

ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

วัน-เดือน-ป ขั้นตอนกิจกรรม 
18 มกราคม 2565 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

หลักเกณฑและปฏิทินการดําเนินงาน 
19 มกราคม 2565 แจงคณะวิชา/หนวยงานจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม และจัดทําคําขอ
ผานระบบวางแผนงบประมาณ : BPM 

20-31 มกราคม  
2565 

คณะวิชา/หนวยงานจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม และจัดทําคําขอผาน
ระบบวางแผนงบประมาณ : BPM 

22 กุมภาพันธ 2565 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา          
คําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม 

28 กุมภาพันธ 2565  เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการการเงิน 
งบประมาณและพัฒนาการหารายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือพิจารณาคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม 

9 มีนาคม 2565 เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาคําของบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม 

16 มีนาคม 2565 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงนิ
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) ตามที่กองแผนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.2.2 (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
 

สรุปเรื่อง 
เพ่ือใหการดําเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดยอยที่  
10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทจุริต แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เปนไปดวยความเรียบรอย 

ในการนี้  กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ตามทีก่องกฎหมายเสนอ แลวใหกอง
กฎหมายแจงเวียนคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามแผนดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ตามโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยผานการจัดการเรียน            
การสอนทางไกลสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ ภาคการศึกษาปลาย               
ปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 - 2 กุมภาพันธ 2565 ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม 
ZOOM จํานวน 14 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    
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1. คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ 
จํานวน 3 หนวยกิต หนวยกิตละ 1,050 บาท รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 44,100 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งรอย 
บาทถวน)  

2. คาใบรับรองผลการศึกษา หนังสือสําคัญ และหนังสือรับรองตางๆ 
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

และคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 
จํานวน 14 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 จํานวน 
14 ราย ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  และขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 
  
ระเบียบวาระที่  4.5.2 แผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 20/2564 เม่ือวันอังคารที่ 
19 ตุลาคม 2564 ไดเห็นชอบใหคณะวิชานําเงินคงเหลือจากการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใชดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตอไป นั้น 

ในการนี้ กองคลังไดสรุปแผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) ของคณะวิชา ดังนี ้

 

คณะวิชา 
ยอดยกมา 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (บาท) 

บวก ประมาณการใชเงิน
ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (บาท) 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
(บาท) 

คณะอักษรศาสตร 957,928.44 2,500,000.00 3,457,928.44 
คณะวิทยาศาสตร 1,522,286.88 3,700,000.00 5,222,286.88 
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

23,127,069.17 25,430,830.83 48,557,900.00 

คณะวิทยาการจัดการ 3,877,089.05 12,000,000.00 15,877,089.05 
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หมายเหตุ : คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยอดยกมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ํากวายอดในรายงาน         
ผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการกันเงินไวจายเหลื่อมป จํานวน 
5,640,668.75 บาท 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนประมาณการใชเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ของคณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ตามที่กองคลังเสนอ แลวให
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงนิและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.3 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ               
ทุนรัฐบาลไทยภายใตโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามความรวมมือทางวิชาการ ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตั้งแต         
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 2 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

1. คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุรายปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยไดตกลงรวมกับบริษัทผูรับประกันภัย 
2. คาประกันของเสียหาย 1,000 บาท 
3. คาบริการสุขภาพ ภาคการศกึษาละ 100 บาท 
4. คาใชจายในการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ (หากมี) 
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 2 ราย ตามความ
ในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ตามทีค่ณะอักษรศาสตรเสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแก
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 จํานวน 2 ราย ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการรวมอบรมนักศึกษาระหวาง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Qingdao University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ Qingdao University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดรับกับการเขารวม “โครงการหุนสวนดานภาษา
ระดับอุดมศึกษาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย” ภายใตขอตกลงความรวมมือที่เก่ียวของ
ของศูนยความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนภาษาจีนและภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงประเทศไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศไทย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของ
ทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชนับแตวันลงนาม โดยไมไดระบุระยะเวลาของขอตกลง ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 22/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการรวมอบรมนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ

ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล  
3. ประวัติของ Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการรวม
อบรมนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ College of Engineering Inha 
University สาธารณรัฐเกาหลี (ราง) ขอตกลงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ College of Engineering Inha 
University สาธารณรัฐเกาหลี และ (ราง) รายละเอียดของขอตกลงการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหวา งคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ 
College of Engineering Inha University สาธารณรัฐเกาหล ี
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับ College of Engineering Inha University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน
ดานการศึกษาและการวิจัย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย 
คือ คณบดี โดยลงนามในฐานะผูปฏิบัติการแทนอธิการบดีซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้     

1. (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ College of Engineering Inha University สาธารณรัฐเกาหลี  

2. (ราง) ขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง                  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ College of Engineering Inha 
University สาธารณรัฐเกาหล ี

3. (ราง) รายละเอียดของขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ College of Engineering 
Inha University สาธารณรัฐเกาหลี 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้  

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) บันทึกความเขาใจ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรอง

การแปล 
3. (ราง) ขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 

และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
4. (ราง) รายละเอียดของขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล 
5. ประวัติของ College of Engineering Inha University สาธารณรัฐเกาหล ี
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ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ College of Engineering Inha 
University สาธารณรัฐเกาหลี (ราง) ขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ College of Engineering Inha 
University สาธารณรัฐเกาหลี และ (ราง) รายละเอียดของขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ 
College of Engineering Inha University สาธารณรัฐเกาหลี แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ

ทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบ
ออนไซต 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 24/2564 เมื่อวันอังคารที่ 

14 ธันวาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
กอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวย
แบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต ระหวางวันที่ 29-30 มกราคม 2565 และวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2565 นั้น 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยยังไมคลี่คลาย และมีแนวโนมการแพรระบาดของเชื้อรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ง กําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 ฉบับลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษในวันดังกลาว ณ สนามสอบของมหาวิทยาลัยได ดังนั้น ศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต โดยกําหนดวันจัดทดสอบ
ใหม ดังนี้ 
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กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต 
วันเสารที่ 26 กุมภาพันธ 2565 -  วังทาพระ – สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

-  พระราชวังสนามจันทร 
-  เพชรบุรี 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบ                  
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (พิเศษ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขา
ศึกษาในปการศึกษา 2562 (ชั้นปที่ 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต ตามท่ีศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 แบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต) 

เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และแบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดปรับแกไขแบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (ใหม) เพ่ือใหมีรายละเอียด
ชัดเจนสําหรับใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา การกําหนดจุดคุมทุนของหลักสูตรการสอน ทั้ง
โครงการปกติและโครงการพิเศษ ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ดังนี ้

1. แบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต) เพื่อพิจารณาใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

2. แบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อพิจารณาใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา 
(หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต) เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และแบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) เพ่ือพิจารณาใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตามทีก่องคลังเสนอ  
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   โครงการอบรมหลักสูตร “หลักการกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับ

ผูบริหารภาครัฐ (The Principle of PDPA for Government Executives)” 
 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีกําหนด
จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักการกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูบริหารภาครัฐ (The 
Principle of PDPA for Government Executives)” ในรูปแบบออนไลนผาน Microsoft Teams สําหรับ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐกลุมผูบริหารระดับสูง กลุมผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา และบุคลากรท่ีมี
หนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลขององคกรและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ดร.จุมพฏ กาญจนกําธร และอาจารยชยา 
ลิมจิตติ เปนวิทยากร กําหนดระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง แบงออกเปน 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) ดังนี ้

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 
ครั้งที่ 4 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเชิญผูบริหารและผูมีหนาที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวของ            

เขารวมโครงการอบรมดังกลาว 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

             
เลิกประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 

 
(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


