
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 4/2565 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2565 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
3. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
5. อ.เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและองคกรสัมพันธ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
6. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
8. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

10. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
11. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
2. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม กรรมการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สาธิต  นิรัติศัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
8. รศ.ดร.ประเสริฐ  อัครมงคลพร รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  
9. ผศ.ดร.ภัทรภร  ผลิตากุล รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
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10. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

14. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
15. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
16. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง  
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
4. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
5. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
6. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี  
2. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
3. รศ.ดร.พรทรัพย พรสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมการจัดการความรูองคกร  
4. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  
5. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  
8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
9. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ  

10. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
11. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
12. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
13. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
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ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ 
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ติดราชการ 
5. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ 
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุรยิางคศาสตร ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 3/2565 เมื่อวันองัคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 3/2565 เมื่อวันองัคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ไมมี 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 หลักสูตรอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดับความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ประจําป พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการพัฒนาทักษะบุคลากร และนโยบายในการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยสูความเปน Digitally Transformed University นั้น 

ในการนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดกําหนดจัดหลักสูตรอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ประจําป พ.ศ. 2565 ดาน
แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย รวมท้ังดานการใชทรัพยากรและเครื่องมือทาง
สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยจัดไวรองรับสําหรับการยกระดับการดําเนินงานและการใหบริการ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนและสอดคลองกับพันธกิจ ตลอดจนใชประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนารายบุคคลตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสํารวจเว็บไซตของคณะวิชา/หนวยงาน 
พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการเก่ียวกับคุกก้ี (Cookies) บนเว็บไซต ในการประชุมครั้งตอไป เพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานผลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 

2561 และยังไมผานเกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา โดยมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเขารับการทดสอบในรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาท่ี 6 หลังเขาเปน
นักศึกษา แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งในปการศึกษา 2563-2564 ไดจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 
(ชั้นปที่ 4) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 6 รอบ ไปแลวนั้น  
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ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2561 และยังไม
ผานเกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จการศึกษา โดยมีจํานวน
ทั้งสิ้น 234 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณบดีกํากับติดตามนักศึกษาเขารับการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษใหผานเกณฑมาตรฐานกอนสําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 การปรับปรุงวงเงินงบประมาณโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร             

สูอันดับโลกดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม QS World 
University Rankings by Subjects in Art & Design แ ล ะย ก ร ะ ดั บ สู
มาตรฐานสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการภายใตโครงการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจําป พ.ศ. 2566 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอเสนอโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร สูอันดับโลกดาน
ศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม QS World University Rankings by Subjects in Art & Design 
และยกระดับสูมาตรฐานสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการภายใตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ประจําป พ.ศ. 2566 จํานวนเงิน 428,766,000 บาท และสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแจงผลการพิจารณาในเบื้องตนของที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษา กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันอังคารท่ี 
25 มกราคม 2565 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. สืบเนื่องจากการปรับแกไขรายละเอียดและขอเสนอโครงการในแผนพัฒนาความเปนเลิศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรยังมิไดตอบประเด็นความเห็นและขอเสนอแนะวาไดปรับปรุงอะไรในประเดน็เหลานั้นบาง 

2. จากการเปรียบเทียบกับขอเสนอโครงการเดิมพบวา มีการปรับในสวน “แผนการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย” และรายละเอียดในตารางของ “โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ” ซึ่งมีความชัดเจน
กวาเดิมมาก แตมีขอสังเกตวาหลายกิจกรรมไมสะทอนถึงความยั่งยืน แตเปน Event รายครั้ง 

3. จุดเนนเรื่อง “การยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร สูอันดับโลกดานศิลปะ การออกแบบ 
และศิลปวัฒนธรรม” มีความเหมาะสมกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดีแลว แตงบประมาณที่ขอเสนอคอนขางสูง 
เมื่อเทียบกับขนาดและจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เห็นควรเสนอใหมีการปรับลดงบประมาณไมเกิน 250 
ลานบาท ในป 2566 โดยเฉพาะการเสนอตั้ง Excellent Centers ซึ่งแตละศูนยจะตองมีกระบวนการประเมิน
รายละเอียดความเหมาะสม แยกจากการพิจารณาภาพรวมเชนนี้จึงจะมั่นใจไดวาคุมคา นั้น 
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ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุม          
เพ่ือทราบผลการพิจารณาและแนวทางการปรับปรุงขอเสนอโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร สูอันดับ
โลกดานศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม QS World University Rankings by Subjects in Art & 
Design และยกระดับสูมาตรฐานสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการภายใตโครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจําป พ.ศ. 2566 คงเหลือจํานวนงบประมาณ 254,403,000 บาท 
ประกอบดวย 3 แผนงานหลัก  ดังนี ้

แผนงานที่ 1 : พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ยกระดับสูมาตรฐานสากล เปนจํานวนเงิน 
104,400,000 บาท ประกอบดวย แผนงานยอย 2 แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมยอย จํานวน 36 โครงการ/
กิจกรรม  

แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรสูความเปนนานาชาติ ยกระดับการรับรูใน
ระดับนานาชาติ เปนจํานวนเงิน 121,663,000 บาท ประกอบดวย แผนงานยอย 3 แผนงาน และโครงการ/
กิจกรรมยอย จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม  

แผนงานที่ 3 : เพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการนําความ
โดดเดนดานศิลปะ การออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมไทยบูรณาการกับศาสตรอ่ืน เปนจํานวนเงิน 28,340,000 
บาท ประกอบดวย แผนงานยอย 2 แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมยอย จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม  

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 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาวปาริชาต ชัยมีแรง       

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง           

นักการเงนิปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-008 สังกัดงานการเงิน นั้น      
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กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ             
นางสาวปาริชาต ชัยมีแรง วุฒิบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง                 
นางสาวปาริชาต ชัยมีแรง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-2-0304-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
3. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง    กรรมการ 
4. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง   กรรมการ 
5. หัวหนางานการเงิน กองคลัง    กรรมการ 
6. หัวหนางานบัญชี กองคลัง    กรรมการ 
7. นางสาวกัลยสุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวปาริชาต ชัยมีแรง เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0304-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2565 พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ท้ังนี้ 
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจาง นายกฤษฎา ธีระโกศลพงศ เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขที่ A-1-1110-028 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร นั้น      
คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายกฤษฎา ธีระโกศลพงศ            

วุฒิรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายกฤษฎา ธีระโกศลพงศ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1110-028 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร 
คณะอักษรศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 460 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมี           
ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไมต่ํากวา 450 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
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1. คณบดีคณะอักษรศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควชิาสงัคมศาสตร คณะอักษรศาสตร  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร ถึกกวย    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกฤษฎา ธีระโกศลพงศ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1110-028 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ี
คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนกังานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีขออนุมัติจาง นายกรกช พรมใจมั่น เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักคอมพวิเตอรปฏิบตักิาร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักคอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-2200-011 สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี นั้น      
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายกรกช           

พรมใจมั่น วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (สํานักดิจิทัล            
ไดชี้แจงวาเปนสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร ที่ศึกษาวิชาเฉพาะ คือ วิชาแกน/วิชาเอก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จึงประสงคขออนุมัติจาง นายกรกช  
พรมใจมั่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่             
S-2-2200-011 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลย ีสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี   ประธานกรรมการ 
2. นายฉลอง วิริยะธรรม     กรรมการ 
3. นางสุภาพ กลอมจิตต     กรรมการ 
4. นางสาวบุญมา เพงซวน    กรรมการ 
5. วาที่ ร.ต.บรรพต ดลวิทยากุล    กรรมการ 
6. นางสาวสุนิสา ศรีเผือก     กรรมการ 
7. นางสาวอนัญญา บัวจันทร    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกรกช  พรมใจมั่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตาํแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-2200-011 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ 
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 โดยที่ประชุมได กําหนดคุณวุฒิที่ ใชในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง              
นักคอมพิวเตอร เปนคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอรท่ีศึกษาวิชาเฉพาะ คือวิชาแกน/วิชาเอก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 

1. นายพิชิต อังคศุภรกุล วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตรศิลปะ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-0903-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคด ีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

2. นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1400-077 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 
บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

3. นางสาวชณาพร หมอประเสริฐ วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏนครปฐม ดํารงตาํแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0316-002 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค สํานักงานอธิการบดี 
ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 การสรรหากรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก         

แทนตําแหนงท่ีวางลง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2277/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 สั่งแตงตั้ง
กรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี            
2 ตุลาคม 2564 จํานวน 2 ราย ดังนี ้

1. อาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ 
2. นายอรรฆย ฟองสมุทร 

และอาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ ไดรับอนุญาตใหลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําหอศิลป ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 166/2565 ลงวันที่    
2 กุมภาพันธ 2565 และที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติใหคงจํานวน  
กรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 คน ไวเชนเดิม โดยใหมีการสรรหา
กรรมการฯ มาแทนตําแหนงที่วางลง นั้น 
 บัดนี้ หอศิลปไดดําเนินการสรรหากรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
แทนตําแหนงท่ีวางลงเรียบรอยแลว ไดแก ศาสตราจารยกมล เผาสวัสดิ์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให ศาสตราจารยกมล เผาสวัสดิ์ เปนกรรมการประจํา 
หอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหนงท่ีวางลง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ

ของ อาจารยอนุชา แสงสุขเอี่ยม สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป          
คณะมัณฑนศิลป 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป 
คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ดานออกแบบนิเทศศิลป เรื่อง Typographic Grid 
มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้น   

ในการนี้ อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป  
ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2565 แลว  
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน            
เพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ อาจารยอนุชา แสงสุขเอี่ยม สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป           
คณะมัณฑนศิลป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปปฏิบัติ งาน          

ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจิรา สิทธิยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขที่  A-1-1700-028 สังกัดคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดรับเชิญจาก Hiroshima University เพ่ือไปสรางความรวมมือทางดานงานวิจัยและ
จัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางหนวยงาน ณ Graduate School of Integrated Sciences for Life, 
Hiroshima University ประเทศญี่ปุน มีกําหนด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 
2565 ตามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University โดยไดรับ
เงินเดือนหรือคาตอบแทนจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุน ซึ่งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
พิจารณาแลวเห็นควรสนับสนุนให ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจิรา สิทธิยะ ไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ ตามคําเชิญดังกลาวขางตน 

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติใหพนักงานฯ ไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย โดยใชระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจิรา สิทธิยะ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1700-028 สังกัด          
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ลาหยุดราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย 
ณ ตางประเทศ มีกําหนด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 แตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
  



 12

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา จํานวน 1 กรอบ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-505 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เนื่องจากนางสาววิภาพร คอมนันท ลาออก ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 นั้น 

เนื่องจากการปฏิบัติงานดานพัสดุของคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่มีปริมาณมากขึ้น จากการ            
จัดโครงการ/กิจกรรมใหบริการวิชาการ และการใหบริการแกศูนยบริการวิชาการ ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางานและกําหนดแนวปฏิบัติงานดานตางๆ ใหสอดคลองตามการดําเนินงานที่เปลี่ยนไป โดยปจจุบัน
คณะฯ มีผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการไมเพียงพอ จําเปนตองมีบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนชื่อตําแหนง และเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-505 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
(เงินรายไดสมทบ) อัตราเงนิเดือน 31,810 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-007 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 
S-1-0801-505 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 31,810 บาท สังกัด          
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 
S-2-0801-007 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่                   
1 มีนาคม 2565 
  
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัต ิ

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน           
ตามคุณวุฒิ  และการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553   
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
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และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป           
ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ           
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชนที่
หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผู
ที่ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน             
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายธาตรี เมืองแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-060 สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบ            
ดินเผา คณะมัณฑนศิลป ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป 4 วัน ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่          
24 สิงหาคม 2563 และนายธาตรี เมืองแกว ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยยื่น
เรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่           
9 กุมภาพันธ 2565 
 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายธาตรี เมืองแกว 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1006-060 
อัตราเงนิเดือน เดือนละ 47,820 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 47,820 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควชิาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน      
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายธาตรี 
เมืองแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่             
A-1-1006-060 อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,820 บาท  สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศลิป ได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ))               
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มขึ้น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาที่ของ
คณะฯ รับเรื่อง 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบ           
อัตราวาง และขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา จํานวน 1 กรอบ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-001 ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เนื่องจากนายพลวรุตม งามบุญแถม ลาออก              
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 นั้น 

เ พ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย                  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประสงคขออนุมัติดําเนินการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนี้  

1. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-001 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-001 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย         
นางสาวกรกต ธัชศฤงคารสกุล ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเงินเดือน 34,970 บาท จากตําแหนงเลขที่ S-1-0801-508              
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0801-001 โดยใหไดรับเงินเดือน 
เทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  

3. เปลี่ยนเลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                    
S-1-0801-508 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-006   
ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-001         
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0801-001 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 
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 2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ราย นางสาวกรกต ธัชศฤงคารสกุล ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเงินเดือน 34,970 บาท จากตําแหนงเลขที่               
S-1-0801-508 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0801-001              
โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่                 
1 มีนาคม 2565 
 3. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี                   
S-1-0801-508 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่            
S-2-0801-006 ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 
  กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี  ไดสํารวจจํานวนลูกจางประจําที่มีผูครองอยู 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565  เพ่ือเลื่อนข้ันคาจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยไดคํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้น (1 ขั้น)  สําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดนไมเกินรอยละ 15 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
ตามที่เสนอ 
 2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครึ่งปแรก 
ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณา      
เลื่อนขั้นคาจางใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2565 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว รอบครึ่งปแรก 

ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 
 

สรุปเรื่อง 
  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดี จึงไดดําเนินการ จัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่           
1 มีนาคม 2565 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 
สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และจะไดแจงให
คณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2565 
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละ

ของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565) เพื่อการเล่ือนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข            
การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด นั้น   
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
คาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) เพ่ือการ
เลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.11 การเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว าดวยการบริหารงานบุคคลลูกจาง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร          
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย นั้น   
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  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการ จัดทําขอมูลลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา และลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3           
ในการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจางประจํา และลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอก
ขอมูลเพ่ือการเลื่อนคาจางใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2565 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.12 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา           

รอยละของฐานในการคํานวณ เรื่อง เพื่อเลื่อนคาจางสําหรับลูกจาง
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565) เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร              
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด นั้น   
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อ          
เลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่               
31 มีนาคม 2565) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณ เรื่อง เพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันที่             
1 เมษายน 2565 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.13 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปแรก           
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองทรัพยากรมนุษย  สํ านักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือน 
สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดย               
ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติดังนี้  

1. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
 (1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 (2) กลุมอํานวยการ และกลุมสายสนับสนุน  

2. กําหนดการบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงนิเดือนไว ดังนี้       
  (1) อธิการบดี เปนผูบริหารวงเงินเพื่ อการเลื่ อนเงินเดื อนข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี เปน
ผูบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุม ตาม 1 (1) และ 1 (2)  
 ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขามกลุม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพื่อใช         
ในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงนิเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2565 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.14 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา           

รอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2565) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข          
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด นั้น 
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ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือ             
เลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565) เพ่ือการเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565) เพ่ือการ
เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.15 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันที่           

1 เมษายน 2565 
  

สรุปเรื่อง 
ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย             

ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพ่ือคํานวณวงเงินรอยละ 2 ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดย            
ที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติดังนี้  

1. กําหนดหลักเกณฑการใชวงเงินในสวนที่ไมเกินรอยละ 0.03  ซึ่งอยูในอํานาจของ
อธิการบดี และในสวนไมเกินรอยละ 0.10 ซึ่งอยูในอํานาจของคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ 

2. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
 (1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย          
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 (2) กลุมอํานวยการและกลุมสายสนับสนุน  

3. กําหนดการบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงนิเดือนไว ดังนี้        
 (1) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี เปน
ผูบริหารวงเงนิเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุมของหนวยงาน ตาม 2 (1) และ 2 (2)  
 ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขามกลุม 
 (หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเงินเดือน 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เนื่องจากมีคําสั่งบรรจุ แตงตั้ง ปรับวุฒิที่มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และ
จะไดแจงใหคณะวิชา/สวนงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพื่อการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือน
มีนาคม 2565 ตอไป  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.16 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา          

รอยละของฐาน ในการคํานวณเพื่อเ ล่ือนเงินเดือนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  1 เมษายน 2565 

  
สรุปเรื่อง 

ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด นั้น  
ดังนั ้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย 

สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
อัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมิน
ครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565) เพ่ือการเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐาน ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่              
1 เมษายน 2565 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 2,285,640,900 บาท จําแนก
เปนเงินรายได จํานวน 1,900,856,600 บาท และเงินรายไดสะสม จํานวน 384,784,300 บาท และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 มีมติใหความเห็นชอบ
หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 
นั้น  
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ในการนี้ เพ่ือใหสวนงานสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ กองแผนงาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เพ่ิมเติม) ดังนี ้ 

1. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
1.1 วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงิน

สะสมที่มีอยูจริง 
1.2 โครงการที่ขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย  

ที่สอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 
1.3 กรณีเปนงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน ทั้งนี้  

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมเห็นชอบใหดําเนินการได หากคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนที่เหมาะสม ยกเวนการต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือชําระหนี้ หรือชําระเงินคงคางใหกับหนวยงานอื่นๆ 

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม เปนการนํา
เงินรายไดสะสมมาจัดทํากิจกรรม/โครงการ มีหนวยงานที่เสนอขอเพิ่มเติม จํานวน 3 คณะวิชา ไดแก  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร คิดเปนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม 
จํานวน 3,514,500 บาท (สามลานหาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) 

3. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของหนวยงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได
เพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี ้

 

หนวยงาน 
เงินรายไดที่
ไดรับอนุมัต ิ

เสนอขอตั้งเงินรายได เพิ่มเตมิ รวม
งบประมาณ ภารกิจประจํา ภารกิจนโยบาย ยอดรวมคําขอ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 10,000,000 - 2,700,000 2,700,000 12,700,000 
คณะศึกษาศาสตร 112,584,300 - 367,000 367,000 112,951,300 
คณะวิทยาศาสตร 40,000,000 -     447,500     447,500 40,447,500 

รวม -     3,514,500     3,514,500  

 
4. งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม จํานวน 3,514,500 บาท 

ประกอบดวย ภารกิจนโยบาย รอยละ 100.00 คิดเปนสัดสวนภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย เทากับ 0 : 100 
มีรายละเอียดดังนี้  

ภารกิจนโยบายมีคณะวิชาที่เสนอขอตั้งงบประมาณเงนิรายไดเพ่ิมเติม จํานวน 3 คณะวิชา 
ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการที่สอดคลองตามเปาหมายของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1) โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 10 โครงการ ไดแก  
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 โครงการ เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการควบคุม

งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร (อาคารศลิป พีระศรี 1) จํานวน 2,700,000 บาท 
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- คณะวิทยาศาสตร จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 362,500 บาท เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 
185,000 บาท คาใชจายในการจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมดานการศึกษา 
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท คาใชจายในการจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนดานงานสงเสริม
ทักษะและประสบการณใหกับนักศึกษา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท และคาใชจายในการ
จัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ตอบสนองศตวรรษท่ี 21 จํานวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 137,500 บาท 

2) โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
- คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 65,000 บาท เพื่อเปนคาใชจาย

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติดานไมโครเทคนิคแกการใหบุคลากรภายในภาควิชาชีววิทยา จํานวน 25,000 บาท 
และโครงการจัดทําระบบคลังภาพวาดทางชีววิทยาแบบดิจิทัลเพ่ือเผยแพรผานชองทางแพลตฟอรมออนไลน 
จํานวน 40,000 บาท 

3) โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 1 โครงการ ไดแก  
- คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 โครงการ เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ Open access จํานวน 20,000 บาท 
4) โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 1 โครงการ ไดแก  

- คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 โครงการ เพื่อเปนคาใชจายเก่ียวกับการจัดทําโครงการ
เพ่ือประชาสัมพันธชื่อเสียงและหลักสูตรของคณะวิชา รวมทั้งเสริมสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันตก จํานวน 367,000 บาท 

5. เมื่อรวมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติม กับงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
แลว คิดเปนงบประมาณรวม 2,289,155,400 บาท ซึ่งมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.15 โดยมีรายละเอียดสัดสวน
งบประมาณจําแนกตามภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังนี ้

 

ประเภทภารกิจ สดัสวนงบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัต ิ

สัดสวนงบประมาณ 
ที่ขอเพิ่มเติม 

สัดสวนงบประมาณ 
ที่รวมเงินรายไดเพิ่มเตมิ 

 งบประมาณ  รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 
ภารกิจประจํา 1,700,528,100 74.40 - 0.00 1,700,528,100 74.29 
ภารกิจนโยบาย 585,112,800 25.60     3,514,500 100.00 588,627,300 25.71 
รวมงบประมาณ 2,285,640,900 100.00     3,514,500 100.00 2,289,155,400 100.00 

 
ทั้งนี้ สัดสวนงบประมาณระหวางภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย คิดเปน 74.29 : 25.71  

ซึ่งสอดคลองตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไวที่ 70.00 : 30.00 (สัดสวนเดิม 74.40 : 25.60) 
6. สําหรับงบประมาณตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

จําแนกตามเปาหมาย เมื่อเปรียบเทียบระหวางงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติมแลว ระหวางภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย มีรายละเอียดดังนี ้

 



 23

ยุทธศาสตรตามแผนพฒันามหาวิทยาลัย 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
งบประมาณ 
ที่ขอเพิ่มเติม 

งบประมาณรวม 
รอยละ 

ที่เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
1,599,600,000   3,062,500   1,602,662,500  0.19 

  ภารกิจประจํา 1,343,355,700  - 1,343,355,700  0.00 
  ภารกิจนโยบาย  256,244,300   3,062,500   259,306,800  1.20 

ยุทธศาสตรที่ 2 งานวิจัย/งาน
สรางสรรค การบริการ
วิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อสรางและใช
ประโยชนองคความรู 
บูรณาการศาสตร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรคและ
นวัตกรรม สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
สูเปาหมายการพฒันา
อยางย่ังยืน 

 144,836,900   65,000   144,901,900  0.04 

  ภารกิจประจํา 28,250,100 -  28,250,100  0.00 
  ภารกิจนโยบาย 116,586,800  65,000   116,651,800  0.06 

ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับเปลี่ยนองคกรให
เปนองคกรแหงการ
สรางสรรคและมี
สุนทรียะ สามารถ
ปรับตัวพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ไดรับ
ความไววางใจจาก
สังคม มีความมั่นคง
และเติบโตอยาง
ตอเนื่อง 

 442,634,900   20,000   442,654,900  0.005 

  ภารกิจประจํา 328,922,300 -  328,922,300  0.00 
  ภารกิจนโยบาย 113,712,600  20,000   113,732,600  0.02 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางภาพลักษณ
องคกรใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ ยกระดับ
ความเปนเลิศในเวที
โลก 

 98,569,100   367,000   98,936,100  0.37 

  ภารกิจประจํา - - - - 
  ภารกิจนโยบาย 98,569,100  367,000   98,936,100  0.37 

รวมงบประมาณ 2,285,640,900 3,514,500 2,289,155,400 0.15 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) ตามที่กองแผนงานเสนอ แลวใหนําเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการจัดการการเงิน งบประมาณและพัฒนาการหารายไดของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง 
หรือมีตนทุนอื่นๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช
เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย   

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ี
มีราคาสูง หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย อาศัยอํานาจตามความในขอ 4.1 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2563 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิต                     
ที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว  

ทั้งนี้ คณบดีคณะมัณฑนศิลปไดแจงขอแกไขเพ่ิมเติมในที่ประชุมขอตัดชื่อรายวิชาของคณะที่
ระบุใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช
เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมี
ตนทุนอ่ืนๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใหตัดขอความ “รายวิชา 360 103 วาดเสน 1” ในขอ 3.1 วรรคสาม ของ (ราง) ประกาศดังกลาว 
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชทองพระโรงของหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยหอศิลปประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชทองพระโรงของ
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน หนวยงาน และหนวยงาน
ภายนอกและเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ในการใชประโยชนรวมกันของหอศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการนี้ หอศิลปจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชทองพระโรงของหอศลิป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อาศัย
อํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  หลักเกณฑ
การใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2562 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชทองพระโรงของหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลว
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญและของ

กํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ “No Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมตทิี่ประชุมคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดกิจกรรม
ปฏิรูปที่สําคัญ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน เปาหมายที่ 1 ขอที่ 1.1 ให
หนวยงานของรัฐทุกหนวยประกาศเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) ซึ่งสํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ไดจัดทํา         
แนวทางการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาท่ี ใหหนวยงานภาครัฐนําไปปรับใชให
เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของแตละหนวยงานแลว ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดจัดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการ
เพ่ือปองกันการทุจริต การแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ขอ O34 ขอมูลนโยบายไมรับของขวัญ (No Gift 
Policy) นั้น  
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ในการนี้ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปดังกลาว และเพื่อเปนการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรและคานิยมสุจริตในการปฏิบัติงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส อีกทั้งเปนการปองกันหรือ
ลดโอกาสในการรับสินบนและผลประโยชนทับซอนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมจิตสํานึกในการปฏิเสธการ
รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร กองกฎหมาย
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญและของกํานัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ “No Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
นโยบายไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ “No Gift Policy ไมรับ – ไมให แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย 

เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการ
จัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของคณะเภสัชศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจาย
คาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของ                 
คณะเภสัชศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 13 และขอ 14 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 ประกอบกับขอ 25 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึง่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือ
ตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการ
จัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของคณะเภสัชศาสตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และผานการพิจารณาจาก
กองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของคณะเภสัชศาสตร แลวใหนําเสนออธิการบดลีงนามประกาศใช
ตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา           
คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมของ            
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหอง
บรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมของคณะเภสัชศาสตร เพื่อเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน 
หนวยงาน และหนวยงานภายนอกและเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ในการใชประโยชน
รวมกันของคณะเภสัชศาสตร  

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมของ            
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 
ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย 
หองปฏิบัติการ และหองประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และผานการพิจารณาจาก
กองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมของ            
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 แนวทางการลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน                    

ปการศึกษา 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ฉบับลงวันท่ี 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหความชวยเหลือเพื่อเปนการลดภาระคาใชจายดานการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา ไดแก คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนเรียน 
คาธรรมเนียมพิเศษ คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร และ
คาบริการสุขภาพ แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นการศึกษา ในอัตรารอยละสิบของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาตอง
ชําระในภาคการศึกษาปลาย ปการศกึษา 2564 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการลดคาธรรมเนียมการศึกษา                 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2564 โดยปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2564 จะเริ่มเปด          
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนในวันจันทรที่ 18 เมษายน 2565 และนักศึกษาสามารถเริ่มลงทะเบียนวิชาเรียนได
ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหลดคาธรรมเนียมการศึกษาแกนักศึกษาระดับ             
ปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตรารอยละสิบของอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาตองชําระในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2564 เพื่อเปนการ          
ลดภาระคาใชจายดานการศึกษาและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กอนใหกองกฎหมายและกองบริหารงานวิชาการ
รวมกันดําเนินการจัดทําประกาศตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน  

(ตําแหนงท่ีวาง) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เพ่ือใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2560 และแกไขเพ่ิมเติมโดย
ขอบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งจากผลการเลือกตั้งปรากฏวา ไดจํานวนกรรมการไมครบตามที่กําหนดใน
ขอบังคับดังกลาว จึงทําใหกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานยังมีตําแหนงวางอีก 19 ตําแหนง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. ประเภทคณาจารย มีตําแหนงวางรวมท้ังสิ้น 15 ตําแหนง ดังนี ้
-  บัณฑิตวิทยาลัย  มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง 
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง   
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง   
- คณะศึกษาศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 
- คณะวิทยาศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง 
- คณะเภสัชศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง 
- คณะวิทยาการจัดการ มีตําแหนงวาง  จํานวน  3  ตําแหนง 
- วิทยาลัยนานาชาต ิ มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 
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2. ประเภทพนักงาน มีตําแหนงวางรวมทั้งสิ้น 4 ตําแหนง  ดังนี ้
- คณะศึกษาศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 
- คณะวิทยาศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 
- คณะเภสัชศาสตร   มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง   
- คณะวิทยาการจัดการ มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 

ตามความในขอ 5 วรรคทาย แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและ
พนักงาน พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กําหนดวา “ในกรณีที่การเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานไดจํานวนกรรมการไมครบตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหถือวาจํานวน
กรรมการท่ีมีอยูครบเปนองคประชุมและกรรมการที่ขาดอยูเปนตําแหนงที่วางโดยอนุโลม และใหดําเนินการ
เลือกตั้งทุกหกเดือน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่ขาดนั้นจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะ
ไมทําการเลือกตั้งก็ได ทั้งนี้ ใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเขามานั้นเริ่มตั้งแตวันที่
มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง และสิ้นสุดวาระเมื่อครบสามปตามวาระของกรรมการทั้งชุด” 

ในการนี้ สภาคณาจารยและพนักงานจึงประสงคใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน แทนตําแหนงที่วาง รวมท้ังสิ้น 19 ตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงที่วางดังกลาวจะมีวาระการดํารง
ตําแหนงนับแตวันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2567 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ผลการเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงาน (ตําแหนงที่วาง) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้  

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต  นิรัติศัย กรรมการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผูชวยศาสตราจารยวราวุฒิ  โตอุรวงศ กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทยากร  จารุชัยมนตร ี กรรมการ 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ  จันทราช กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร 
8. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ กรรมการ 
 คณะวิทยาการจัดการ 
9. อาจารย ดร.อมรา  วีระวัฒน กรรมการ 
 วิทยาลัยนานาชาติ 
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10. นางยุภา  แกวจริยะพล เลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
11. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย ผูชวยเลขานุการ 
 สภาคณาจารยและพนักงาน 
12. นางสาวปทมาพร  เกิดแจง ผูชวยเลขานุการ 

 สภาคณาจารยและพนักงาน 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   ศูนยพักคอยมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn Home Isolation (HI) 

ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเตรียมความ
พรอมการจัดตั้งศูนยพักคอยมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn Home Isolation (HI) ภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพ่ือรองรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงใน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุนศิลปากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองนครปฐม ซึ่งคาดวาจะสามารถเปดศูนย HI ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 ท้ังนี้ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐมไดมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน ใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรสําหรับใชงาน
ภายในศูนย HI 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 

 

 
(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


