
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 6/2565 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 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.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
9. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
13. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
15. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

1. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
2. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผูรักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
8. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
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11. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
13. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 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. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
4. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
8. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

10. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
3. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
4. รศ.ดร.พรทรัพย พรสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมการจัดการความรูองคกร  
5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  
7. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
8. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
9. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

10. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา
  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

11. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ 
12. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

ผูไมมาประชมุ 

1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศลิปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 5/2565 เมื่อวันองัคารที่ 8 มีนาคม 2565 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 5/2565 เมื่อวันองัคารที่ 8 มีนาคม 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเ งินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ประจําเดือนมกราคม 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนมกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งไดนํางบการเงินของหนวยงานภายใต
การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแสดงรวมในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 14.64 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 
หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 14.12 เทา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจาย
ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 
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ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และตามระบบบริหารทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise 
Resource Planning System) สําหรับการบันทึกบัญชีและนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึก
ในงบทดลองตามแบบ บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการนํา
ขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 รายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ

หนวยงาน ประจําเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ไดจัดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5           
การสงเสริมความโปรงใส การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอ O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน และมหาวิทยาลัยไดขอใหหนวยงาน
รายงานขอมูลดังกลาว นั้น  

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน ประจําเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565 พบวา ไมมีขอ
รองเรียนหรือผูรองเรียนแตอยางใด  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงานรายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานไปยังกองกฎหมายตามกําหนดระยะเวลา 
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ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานสถิติประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อจากฐานขอมูลกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขอมูล ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2565 

 
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
ฐานขอมูลกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบ BI report ขอมูล ณ วันที ่21 มีนาคม 2565 ซึ่งสามารถเขาถึงได
ผานลิงก https://bit.ly/3K42Qzb  

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากรเพิ่มเติม
ขอมูลประวัติการรับวัคซนีปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขาสูฐานขอมูลกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 การดําเนินงานสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดรายงานการดําเนินงานสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทุนวิจัยแบงตามแหลงทุนและ
งบประมาณวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ขอมูลวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย ขอมูลมาตรฐานการวิจัยในมนุษยและการดําเนินการตอสัตวเพื่องาน
วิทยาศาสตร ป พ.ศ. 2563-2564 และขอมูลงานทรัพยสินทางปญญา ป พ.ศ. 2561-ปจจุบัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 เปนตนมา 
ซึ่งไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร รอบ 2 โควตา (Quota) เสร็จสิ้นแลว นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
1. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 

(SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยแยกตามคณะวิชา และ
หลักสูตรและสาขาวิชา 

2. รายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota) โดยแยกตามคณะวิชา หลักสูตร 
และโครงการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2.7 การกํากับดูแลการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดออกประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร
ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสถาบันอุดมศกึษาใชเปนแนวทางในการกํากับ
ดูแลการจัดกิจกรรมใหมีลักษณะกิจกรรมที่สรางสรรคและกอใหเกิดภาพลักษณเชิงบวกแกสาธารณชน นั้น 

ในการนี้ อว. ไดเนนย้ําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
และประชุมเชียรใหเปนไปตามประกาศดังกลาว โดยใหผูบริหารมหาวิทยาลัยถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการอยางเครงครัด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาอาจจัด
ประชุมรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของทุกคณะวิชา เพ่ือหารือเก่ียวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมและประชุมเชียรใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการของ อว. อยางเครงครัด 
 
  



 7

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 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติจาง นายนราธิป ฮวบคลาย เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักหอสมุดกลางมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-005 สังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม สํานักงานสํานัก  
หอสมุดกลาง นั้น      

สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายนราธิป ฮวบคลาย 
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  สํานักหอสมุดกลางจึงประสงค          
ขออนุมัติจาง นายนราธิป ฮวบคลาย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานนโยบายและ
นวัตกรรม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสกนธ มวงสุน     กรรมการ 
3. อาจารยพิมลพรรณ วงศอราม    กรรมการ 
4. นางอาทิตา นกอยู     กรรมการ 
5. นางสุกัญญา โภคา     กรรมการ 
6. นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล    กรรมการ 
7. นายสมภพ สุขดี     กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายนราธิป ฮวบคลาย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-005 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง 
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชือ่ที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป   
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวอรัญญา อุดมวิชัยวัฒน เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-2-1600-008 นั้น      

คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวอรัญญา อุดมวิชัยวัฒน 
วุฒินิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะฯ จึง
ประสงคขออนุมัติจาง นางสาวอรัญญา อุดมวิชัยวัฒน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1600-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร โดย
มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 670 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ  กรรมการ 
5. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ   เลขานุการ 
6. นางสาวรุงนภา ดวงทอง    ผูชวยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอรัญญา อุดมวิชัยวัฒน เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1600-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ            
26,250 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ          
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 ขออนุมัติบรรจุ นายศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน นักเรียนทุนฯ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี นายศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน นักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําป 2558 ตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of 
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Science in Informatics จาก The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร และกําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Computing Science ณ University of Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร 
ตอมา ก.พ. มีมติใหยุติการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร เพื่อเดินทางกลับมาทําวิทยานิพนธที่
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และ นายศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
เพ่ือชดใชทุนในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯที่ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิ Master 
of Science in Informatics จาก The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1508-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขา
ปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา     กรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. อาจารย ดร.โสภณ  ผูมีจรรยา     กรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. อาจารยพรชัย เปลี่ยมทรัพย     กรรมการ 
 5. นางพนิดา ตันติอํานวย      เลขานุการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน นักเรียนทุนฯ           
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1508-022 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป     
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ขออนุมัติจาง นางสาวนิชา 

ชักชวนดี เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0700-002 นั้น    

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวนิชา ชักชวนดี             
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศลิปศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวนิชา 
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ชักชวนดี เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0700-002              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนน ซึ่งเทียบเคียงไดในระดับ B1 ตามเกณฑมาตรฐาน CEFR               
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไมตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา          
ที่รับเขาใหม เพ่ิมเติม) 

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
1. คณบดคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุมาล นิธิภัทรอนันต  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร  กรรมการ 
5. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ    กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
6. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ     เลขานุการ 
7. นางสาวจุรารัตน  คนทน    ผูชวยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนิชา ชักชวนดี เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0700-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว             
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว 
ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป     
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.5 กองทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองทรัพยากรมนุษยมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-148 และ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-152 สังกัด          
งานบริหารทรัพยากรมนุษย นั้น 
  กองทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการตามขั้นตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี ้
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1. นางสาวศิริมาส ปนหลวง วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-148 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
19,500 บาท สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

2. นางสาวศศิวิมล รัตนมาลี  วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ ) จากมหาวิทยาลัยแมโจ              
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-0307-152 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
19,500 บาท สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้  
 1. รองอธิการบดีฝายบริหาร     ประธานกรรมการ 
 2. ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
 3. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย    กรรมการ 
 4. ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย   กรรมการ 
  (นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์) 
 5. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย    กรรมการ 
 6. นางสาวกัลยสุดา เรืองจินดา     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป     
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

12 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 12 ราย คือ 
1. นายสิปปนันท สัตบุรุษาวงศ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-114             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

2. นางสาวศศิธร องอาจ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0305-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
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3. นางสาวพรรณราย  ธีระวณิชย วุฒิครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนสุนันทา ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0314-204 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

4. นายวรพงษ นอยไขขํา วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-167 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 

5. นายมติมนต รื่นรวย วุฒิศกึษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-2100-030  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

6. นายยุทธศักดิ์ บุญรอด วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1305-004 อัตราเงนิเดือน เดือนละ 22,750 บาท 
สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

7. นางสาวธมน ชัชวาลกิจกุล วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร
(ประชาสัมพันธ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขที่ S-2-1201-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี               
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

8. นางสาววรรณภา รองวัง วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1201-008 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

9. นางสาวภัสรวริญญ เ อ่ียมสอาด วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
26,250 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

10. นายอนุรักษ ดีพิมาย นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

11. นางสาวเสาวรส มนตวิเศษ วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สายภาษา 
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1102-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

12. นายจิว ตั้งศุภธวัช วุฒิครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี                 
S-2-1101-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี              
คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ทั้ง 12 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
  



 13

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 12 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ขอปรับปรุงแกไขจํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.1 ขออนุมัติเปล่ียนระดับตําแหนงกรอบอัตราวาง และขออนุมัติยายพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา              
จํานวน 1 กรอบ ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-513 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจาก
นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล ลาออก ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นั้น 

ดวยนางสาวพรศรี แหยมอุบล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-1-1901-511 ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแจงความ
ประสงคขอยายไปสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาการจัดการ
พิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูปฏิบัติงานไดดีตรงตามพันธกิจของคณะ ประกอบกับเคยรวมงานในสังกัด
คณะมากอน ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแลวไมขัดของและยินยอมใหยาย ตั้งแตวันที่ 
1 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้  

1. เปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
เลขที่ S-1-1801-513 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 34,300 บาท สังกัด 
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปน
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ 

2. ยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวพรศรี แหยมอุบล ตําแหนง
เลขที่ S-1-1901-511 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 36,950 บาท ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน  
ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-513 ไปสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
  



 14

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติใหเปลี่ยนระดับตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-513  ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 34,300 บาท 
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ             
เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ 
  2. อนุมัติใหยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวพรศรี แหยมอุบล 
ตําแหนงเลขที่ S-1-1901-511 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 36,950 บาท 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน  
ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-513 ไปสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
   ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2565  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อตาํแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
จํานวน 1 อัตราตําแหนงเลขที่  E-2-1210-008 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร นั้น 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จะทําการ
เปดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (EP EDSU) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
และเพ่ือปฏิบัติหนาที่ประสานงานในสวนของงานฝายบริหารดานสื่อประสัมพันธ, โสตทัศนูปกรณ และสนับสนุน
ฝายวิชาการ ในดานสารสนเทศหองสมุด รวมถึงงานอ่ืนๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร        
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
เลขที่ E-2-1210-008 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน 19,500 บาท              
สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขที่ E-2-1210-008 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ  
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปปฏิบัติ งาน          
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ 

 
สรุปเรื่อง 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ลาหยุดราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ ตามคําเชิญ
ของ University of Èvora ประเทศโปรตุเกส ภายใตความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ University of Èvora โดย Erasmus+ จากสหภาพ
ยุโรป เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาที่พักและคาเดินทาง จํานวน 3 ราย ดังนี ้

1. อาจารย ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1700-012 เดินทาง
ไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยระยะสั้น (Teaching mobility) ณ Department of Plant Science, 
University of Èvora ประเทศโปรตุเกส ระหวางวันท่ี 9 เมษายน 2565 – 2 พฤษภาคม 2565 โดยไดรับเงินเดือน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุณี เกษรพิกุล ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่             
A-1-1700-023 เดินทางไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยระยะสั้น (Teaching mobility) ณ Department 
de Zootecnia, Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, University 
of Èvora ประเทศโปรตุเกส ระหวางวันที่ 16 เมษายน 2565 – 9 พฤษภาคม 2565 โดยไดรับเงินเดือน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล เทียนทอง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ 
A-1-1700-045 เดินทางไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยระยะสั้น (Teaching mobility) ณ Department 
of veterinary Medicine, University of Èvora ประเทศ ระหวางวันที่ 16 เมษายน 2565 – 9 พฤษภาคม 2565 
โดยไดรับเงินเดือน 

ซึ่งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการไปปฏิบัติงานดังกลาว          
ไมทําใหเสียราชการและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรสนับสนุนใหพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ราย 
ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ ตามคําเชิญดังกลาวขางตน 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ลาหยุด
ราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  2315/2564 ลงวันที่  23 กันยายน 2564 สั่งบรรจุ                   
นายจิว ตั้งศุภธวัช วุฒิครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จากวิทยาลัยราชภัฏ
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นครปฐม ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-003 สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น 

คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือนแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายจิว ตั้งศุภธวัช เนื่องจาก นายจิว ตั้งศุภธวัช เปนผูมีประสบการณตรงตามตําแหนงที่บรรจุ 
โดยเคยปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. เปนพนักงานราชการ ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัด            
คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

2. เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรี ตําแหนงนักวิชาการ       
โสตทัศนศึกษา สังกัดคณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

รวมเปนเวลา 13 ป 11 เดือน โดยภาระงานที่ นายจิว ตั้งศุภธวัช รับผิดชอบนั้นตรงกับ           
ความตองการของคณะอักษรศาสตร 

คณะอักษรศาสตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน             
แกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายจิว ตั้งศุภธวัช ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่             
S-2-1101-003 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร               
ในอัตราเดือนละ 2,925 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของคณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564                 
ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548                       
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาให 
ความเห็นชอบในการกําหนดเงินคาประสบการณ สวนจํานวนเงินที่ใชในการจายเปนเงินคาประสบการณใหใช
จากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ทั้งนี้ ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวา
หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชา            
ไมเกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแลวและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคเสนอขออนุมัติ
จายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณให
มหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย           
นายจิว ตั้งศุภธวัช  โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 2,925 บาท โดยเบิกจายจากเงินรายไดของ                  
คณะอักษรศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1625/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564            
สั่งบรรจุแตงตั้ง นายวิวศเดช รัศมิทัต วุฒิ Master of Arts in Product จาก Nuova Accademia di Belle Arti 
(NABA) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1004-086 สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท 
ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ใหรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ 
Master of Arts in Product จาก Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ให) และ
มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ อว 8601/3585 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ขอใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาคุณวุฒิของ นายวิวศเดช รัศมิทัต วุฒิ 
Master of Arts in Product จาก Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี             
วาหากกรณีเปนขาราชการสมควรไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะไดนําไปใชเปนขอมูล             
ในการเทียบเคียงเงนิเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น  

บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีหนังสือ ลับ          
ที่ อว 0204.6/414 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติวา
คุณวุฒิของ นายวิวศเดช รัศมิทัต วุฒิ Master of Arts in Product จาก Nuova Accademia di Belle Arti 
(NABA) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เปนคุณวุฒิของตางประเทศที่เทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท           
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.ท2548 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร                 
วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวงศึกษาธิการ)  

คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายวิวศเดช รัศมิทัต 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-086 สังกัดภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป  ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Arts in Product จาก Nuova 
Accademia di Belle Arti (NABA) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เพ่ิมข้ึน ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สมควรไดรับ
การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เปน
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564            
ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายวิวศเดช รัศมิทัต 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-086 สังกัดภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป  ซึ่ งสําเร็จการศึกษา วุฒิ  Master of Arts in Product จาก Nuova 
Accademia di Belle Arti (NABA) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เพิ่มขึ้น ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สมควรไดรับ
การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท          
เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564                    
ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที ่ 4.2.1 (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 

5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่งสอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579 
และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เพ่ือชวยผลักดันการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว โดยแผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 6 กลยุทธ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) แลวจักไดเวียนแจงใหคณะ/สวนงานทราบและติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปาฐกถาศิลป พีระศรี 

นานาชาติ พ.ศ. …. 
อธิการบดีขอถอนเรื่อง 

 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี  
  

ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ไมมี  

 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การเปลี่ยนแปลงสัดสวนความรับผิดชอบของคาใชจาย อาคาร 50 ป 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระบบตางๆ ภายในอาคาร 50 ป เสื่อมสภาพจากการใชงาน และมหาวิทยาลัยได
พิจารณาแผนงานโครงการปรับปรุงอาคาร 50 ป เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกคณาจารย นักศึกษา บุคลากร 
และผูมาติดตอราชการ โดยเสนอของบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2566 จํานวน 33,652,858.58 บาท 
(สามสิบสามลานหกแสนหาหมื่นสองพันแปดรอยหาสิบแปดบาทหาสิบแปดสตางค) นั้น 
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสัดสวนความรับผิดชอบของ
คาใชจาย อาคาร 50 ป เปน 5 : 1 : 1 : 1 คือ คณะอักษรศาสตร 5 สวน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1 สวน บัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน และศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 1 สวน 
พรอมทั้งให 4 หนวยงาน รับผิดชอบงบประมาณในสวนของคาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร 50 ป จํานวน 
1,514,378.64 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค) ตามสัดสวนที่
กําหนด ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมหนวยงานที่รับผิดชอบ อาคาร 50 ป ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 14 
ธันวาคม 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสัดสวนความรับผิดชอบของ
คาใชจาย อาคาร 50 ป เปน 5 : 1 : 1 : 1 คือ คณะอักษรศาสตร 5 สวน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1 สวน บัณฑิตวิทยาลัย 1 สวน และศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 1 สวน 
พรอมทั้งให 4 หนวยงาน รับผิดชอบงบประมาณในสวนของคาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร 50 ป จํานวน 
1,514,378.64 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค) ตามสัดสวนที่
กําหนด 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 

ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
และลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวนทั้งสิ้น 72 ราย โดยผูที่มี
คุณสมบัติที่จะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ 
พ.ศ. 2547 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ         
ที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีจํานวน 42 ราย โดยจําแนกเปนกลุม 3 กลุม 

กลุมท่ี 1 ผูเกษียณอายุราชการตามปกติ ผูลาออกจากราชการ และผูถึงแกกรรมระหวางรับ
ราชการ จํานวน 40 ราย ดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. นางสาวอรุณ บัวจีน 

คณะโบราณคดี 
2. ศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช 
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คณะมัณฑนศลิป 
3. นางสาวชุติญาณ พงษสูงเนิน 
4. นางมัญธรัตน จิตมาลีรัตน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา โสภาคยวิจิตร 
6. อาจารยกศิตินทร ชุมวรานนท ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐวี อารยภานนท  ลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

คณะอักษรศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารยสุพาณี วรรณาการ 
9. รองศาสตราจารยวันชัย สีลพัทธกุล 

10. นายศกัดิ์ชาย มีสงา 

คณะศึกษาศาสตร 
11. รองศาสตราจารย ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 
12. นางพิสมร วิญญกูล 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล โพธิเย็น 

คณะวิทยาศาสตร 
14. อาจารยจารุวรรณ หวะสุวรรณ 
15. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร ลาออกจากราชการเม่ือวันที ่2 ตุลาคม 2564 
17. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศร ี
18. นางประยูร สิทธิองค 

คณะเภสัชศาสตร 
19. รองศาสตราจารย ดร.มนัส พงศชัยเดชา 
20. ผูชวยศาสตราจารยดนิตา ภาณุจรัส 
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา อัศวพิชยนต 
22. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
23. รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ 
24. นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 

คณะดุริยางคศาสตร 
25. อาจารยณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง  ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง  ลาออกจากราชการเมื่อวันที ่1 เมษายน 2564 

วิทยาลัยนานาชาติ 
27. ผูชวยศาสตราจารยระบิล เสถียรพิทยากุล ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
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สํานักหอสมุดกลาง 
28. นางสาวบรรจง รุงแผน 

หอศิลป 
29. นายเฉลิม กลิ่นธูป 

กองกลาง 
30. นางสาวอัญชลี มีอิสสระ ลาออกจากราชการเมื่อวันที ่17 มกราคม 2565 

กองกิจการนักศึกษา 
31. นายขันติชัย ซื่อสัตย  ลาออกจากราชการเมื่อวันที ่1 สิงหาคม 2564 

กองคลัง 
32. นางพิน คเชนทรกําแหง 

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
33. นางนิศารัตน พวงสมจิตร 
34. นายคงศักดิ์ สามฉิมโฉม 
35. นายวีระ ภุมมา ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2564 

กองบริหารงานวิชาการ 
36. นางสมปอง เทียนทองด ี

กองแผนงาน 
37. นายวิรัตน คํามีภักดี 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
38. นางจินตหรา สงวนพันธุ  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
39. นางสาวชัญญา เตชอมรศิร ิ ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
40. นางอําไพ อุดมสุด 

กลุมท่ี 2 ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ป
บริบูรณ) ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 1 ราย คือ 

คณะอักษรศาสตร 
1. รองศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง 

กลุมที่ 3 ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ลาออกจากราชการกอน
อายุครบ 65 ปบริบูรณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1 ราย ดังนี้ 

คณะเภสัชศาสตร 
1. รองศาสตราจารย ดร.มานี เหลืองธนะอนันต ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 
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 อนึ่ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผูมีคุณสมบัติไมครบถวนที่สมควรไดรับเครื่องหมาย 
เกียรติคุณและของที่ระลึก ตามขอ 3 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกของคณะวิชา/หนวยงาน ไดพิจารณาแลวเห็นวา  
บุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรใหไดรับ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เปนกรณพีิเศษ) จํานวน 4 ราย คือ 

1. อาจารยจรูญศักดิ์ ศรภักด ีขาราชการที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร 

2. อาจารยกิตติคุณ สดประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร 
3. นางสาวสุกัญญา ภูแยม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกลาง 

 4. นายปราโมทย ไวอําภ ีลูกจางประจํา สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 42 ราย และที่ขอเพิ่มเติมกรณีพิเศษ จํานวน 4 ราย ตามที่คณะวิชา/
สวนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ

ทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2564 (ชั้นปท่ี 1) ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารท่ี 

8 กุมภาพันธ 2565 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2564 (ชั้นปที่ 1) ดวยแบบทดสอบ STEP ใน
รูปแบบออนไลนและออนไซต โดยไดกําหนดวันจัดทดสอบรูปแบบออนไซต ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษในวันดังกลาว ดังนั้น ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2564 (ชั้นปที่ 1) 
ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต โดยกําหนดวันจัดทดสอบใหม ดังนี ้
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2564 (ชั้นปที่ 1) 
ดวยแบบทดสอบ STEP ในรูปแบบออนไซต ตามทีศู่นยบริหารจัดการวิชาศกึษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูเสนอ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 10.50 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 
 

วันสอบ/วิทยาเขต (เดิม) วันสอบ/วิทยาเขต (ใหม) 
วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2565 
วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2565 
- วังทาพระ – สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
- พระราชวังสนามจันทร 
- เพชรบุรี 

วันเสารที่ 4 มิถุนายน 2565 
วันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2565 
- วังทาพระ – สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
- พระราชวังสนามจันทร 
- เพชรบุรี 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


