
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 9/2565 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ผูรักษาการแทนอธิการบด ีและ ประธานกรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
4. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
8. อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ  

ผูมาประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร และ กรรมการ 
รักษาการแทนรองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร 

2. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
9. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

10. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. อ.ดร.ปวริส  มินา ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
2. ผศ.ปองพล  ยาศรี ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุร ี กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผูรักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
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6. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
7. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
9. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 

10. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และ 

  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
4. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
5. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
8. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
4. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 
5. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชา 

  ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
7. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทย 

  เฉลิมพระเกียรต ิ 
8. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย  

  นวัตกรรมและการสรางสรรค 

9. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษา 

  แหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 8/2565 เมื่อวันองัคารที่ 26 เมษายน 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 8/2565 เมื่อวันองัคารที่ 26 เมษายน 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2.1.1 การแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 781/2565 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไดแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทําหนาที่ผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกตําแหนงหนึง่ ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นั้น 

ในการนี้ ประธานจึงกลาวแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูรักษาการแทนรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 
ยกเวนลําดับที่ 1.3 ใหมีผลตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 801/2565       
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ 802/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และที่ 789/2565        
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดังนี ้
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1. ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี จํานวน 7 ราย 
1.1 อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดฝีายบริหาร 
1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดฝีายวิชาการ 
1.3 ศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย 
1.4 ผูชวยศาสตราจารยปองพล ยาศรี 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
1.5 อาจารย ดร.ภวพล คงชุม 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบด ีเพชรบุรี 
1.6 อาจารย ดร.ปวริส มินา 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
1.7 รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ 

ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร และ 
รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

2. ผูชวยอธิการบดี จํานวน 8 ราย 
2.1 รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ 

ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  
2.2 ผูชวยศาสตราจารยศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ  
2.3 อาจารย ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
2.4 รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
2.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ชุมชอบ 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.7 ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อรรคผาต ิ
 ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
2.8 รองศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง 
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 
(รอบท่ี 2) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ตองผานการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา โดยมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 หรือมีผลการทดสอบต่ํากวาระดับ B2 ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เมื่อเขารับการทดสอบในรอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเขาเปน
นักศึกษา แตไดลงทะเบียนเขารับการพัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเรงรัด 
(Intensive Course) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษามีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 และ
ไดรับผลการประเมินเปน “S” (Satisfactory) หรือ “ผาน” ซึ่งในปการศึกษา 2564-2565 ไดจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ในรูปแบบออนไลนแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาใน   
ปการศึกษา 2561-2562 (ชั้นปที่ 3-4) และมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับต่ํากวา B2 จํานวน 5 รอบ 
ไปแลวนั้น  

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2564 (รอบที่ 2) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวาง

พนักงานมหาวิทยาลัยและขออนุมัติจางบุคคล ราย นางสาวชวิศา วชิรหัตถ 
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักพัสดุ
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-007 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบด ีนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัต ิดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี                

S-2-0801-007 จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชวิศา วชิรหัตถ            
วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 2 จากประกาศ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ทั้งนี้ ลําดับท่ี 1 ไดรับการอนุมัติบรรจ ุ          
แตงตั้งแลว)  ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-0801-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
3. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
4. รักษาการแทนหัวหนางานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
5. นางยุพา เพ็ชรแกว     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้  

1. อนุมัติ ให เปลี่ ยนชื่อตําแหน งกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตํ าแหน งเลขที ่                       
S-2-0801-007 จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารท่ัวไป 
สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. อนุมัติใหจาง นางสาวชวิศา วชิรหัตถ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0801-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน     
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ 
เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป     
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัยและขออนุมัติจางบุคคล ราย นายฐนพงศ ลือขจรชัย เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1106-046 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัต ิดังนี ้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี                

A-1-1106-046 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร             
คณะอักษรศาสตร 

2. ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายฐนพงศ ลือขจรชัย            
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและ
กําลังทําวิทยานิพนธ (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 2 จากประกาศคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง           
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร              
ทั้งนี้ ลําดับที่ 1 ขอสละสิทธิ์) ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1106-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
26,250 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ            
TU-GET 590 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจําที่รับเขาใหม กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไมต่ํากวา 450 คะแนน) 
พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะอักษรศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ภูพงศพันธุ  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร ถึกกวย    เลขานุการ 
ทั้งนี้  ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่  24/2564 เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให             

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1106-046 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร              
คณะอักษรศาสตร จาก ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เปน ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับ               
ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก เฉียงใต หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร ที่กําลังศึกษาระดับ                
ปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้  

1. อนุมัติ ให เปลี่ ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนั กงานมหาวิทยาลัย ตําแหน งเลขที ่               
A-1-1106-046 จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปน ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร             คณะ
อักษรศาสตร 



 

 

8

2. อนุมัติใหจาง นายฐนพงศ ลือขจรชัย เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1106-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร          
คณะอักษรศาสตร ตั้ งแตวันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติ ให               
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง            
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป     

 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุ มัติจางบุคคล ราย              

นางสาวผกาทิพย พูลเกษม เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักวิชาการอดุมศึกษาปฏิบัติการ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1901-004 สังกัดสํานักงานคณบด ีนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัต ิ         
จางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวผกาทิพย พูลเกษม วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที ่            
S-2-1901-004  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา อิงอาจ   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพรพรรณ เชยจิตร   กรรมการ 
4. อาจารยเจนจิรา ลักษณบุญสง    กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวผกาทิพย พูลเกษม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1901-004 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป     
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอตัราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1208-077 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ นั้น 

คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย             
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1208-077 ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
สําหรับชาวตางชาติ/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตรประยุกต/สาขาที่เก่ียวของกับภาษาจีน โดยตองจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน/การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตรประยุกต/
สาขาวิชาที่เก่ียวของกับภาษาจีน ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
กอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
 1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
สําหรับชาวตางชาติ/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตรประยุกต/สาขาที่เก่ียวของกับภาษาจีน โดยตองจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน/การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตร
ประยุกต/สาขาวิชาที่เก่ียวของกับภาษาจีน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  หรือ 
  2. ผูสมัครตองสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน/การสอนภาษาจีนสําหรับ
ชาวตางชาติ/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตรประยุกต/สาขาวิชาที่เก่ียวของกับภาษาจีน ที่กําลังศึกษาปริญญาเอก 
(อยูในขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาภาษาจีน/การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ/ภาษาศาสตร/
ภาษาศาสตรประยุกต/สาขาวิชาที่เก่ียวของกับภาษาจีน โดยมีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง             
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่           
A-1-1208-077 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

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

ตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวย กองบริหารงานวิชาการประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี ้
  1. นางมณิกา ยวนแหล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ (รักษาการ
แทนหัวหนางานทะเบียนและสถิติ) ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-182 อัตราเงินเดือน เดือนละ 56,680 บาท สังกัด
งานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานทะเบียนและ        
สถิต ิกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
  2. นางสาวจิราวรรณ จานทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
(รักษาการแทนหัวหนางานจัดการศึกษา) ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-536 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท 
สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานจัดการศึกษา         
กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบด ี

 โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน       
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
           ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 2 รายเรียบรอยแลว ปรากฏวามี
คุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพ
ประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา 
5 ป ทั้งนี้ นางมณิกา ยวนแหล และ นางสาวจิราวรรณ จานทอง มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกัน
ไมต่ํากวาระดับดี คือระดับดีเดนทั้งสองรอบการประเมิน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
  



 

 

11

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ โดยมีตําแหนงและนาม ดังนี ้
 1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 
 3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 
 4. นางสาวชิดชนก อินทรปญญา    เลขานุการ 
  
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานอธิการบด ี

 
สรุปเรื่อง 

ดวย นางสาวภคนันท  บุญเรือน มีทักษะความรูความสามารถ ดานการใหความเชื่อมั่น 
(Assurance Services) ดานการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Audit) รวมถึงการใหคําปรึกษา (Consulting Service) สอดคลองตามภารกิจของงานตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ดังนั้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารงานและผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวภคนันท             
บุญเรือน ตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-0314-210 อัตราเงินเดือน เดือนละ            
31,660 บาท จากสังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดงาน
ตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบด ี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวภคนันท บุญเรือน ตําแหนง              
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-0314-210 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,660 บาท               
จากสังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดงานตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 รายชื่อผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  1/2565 เม่ือวัน ท่ี           
4 มกราคม 2565 มีมติใหมหาวิทยาลัยเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา            
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการพิเศษ           
ป พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) โดยกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพเปนไป                  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย           
สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562  และประสงคจะยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใน
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ระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ ใหยื่นเรื่องไดที่คณะ/สวนงานตนสังกัด ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2565  
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 ทั้งนี้ ตามขอ 24 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562  กําหนดให
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนที่ผานการดําเนินการของคณะวิชา/
สวนงานมาเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาในเบื้องตนและพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณทําหนาที่
ประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น แลวเสนอไป
ยังคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ก.พ.ต.) เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป นั้น 
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ไดกําหนดจํานวน
ระดับตําแหนงที่ใหใชเพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นระดับชํานาญงานพิเศษ และชํานาญการ
พิเศษของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยไว กรณีที่ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติและผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 
ประสงคจะเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงดังกลาวใหสูงข้ึน ใหดําเนินการตามแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปด
ใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนง             
ที่ สู งขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงานพิ เศษ และระดับชํานาญการพิ เศษ ป  พ.ศ. 2565 (ฉบับที่  1) ลงวันที ่                  
3 ธันวาคม 2564 ดวย  
  ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2565  ขอ 26 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอเรื่อง            
การขอกําหนดตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนที่ผานการดําเนินการของคณะวิชา/สวนงานมาเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณา ในเบื้องตนและพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณทําหนาที่ประเมินความเหมาะสม
สําหรับตําแหนงของขาราชการที่เสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น ประกอบดวย 
 (1) รองอธิการบดีท่ีทําหนาที่ใน ก.พ.ต. เปนประธาน 
 (2) รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ             
ซึ่งเปนตนสังกัดของตําแหนงท่ีเปดใหมีการคัดเลือก เปนกรรมการ 
 (3) ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานท่ีมีการ             
ขอกําหนดตําแหนง ซึ่งมีตําแหนงที่เทียบเทาไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่มีการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นและ 
อยูตางสังกัดกับผูขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น จํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ  
 ใหบุคลากรของกองทรัพยากรมนุษยทําหนาที่ฝายเลขานุการ 
  แลวเสนอไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน (ก.พ.ต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ในการนี้ มีคณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อผูที ่ยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น  
จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
  -ไมมี- 
 2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 2.1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ไดแก 
   (1) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  
  โดยกองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพในเบื้องตนแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบรายชื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา           
สายสนับสนุน ท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย โดยใหเสนอ 
ก.พ.ต. พิจารณาดําเนินการเพื่อประเมินฯ ตอไป และอนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณทําหนาที่
ประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนงของขาราชการที่เสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน โดยมีตําแหนง        
และนาม ดังนี ้
 1. รองอธิการบดีฝายบริหาร     ประธานอนุกรรมการ 
 2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อนุกรรมการ 
 3. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร     อนุกรรมการ 
 4. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร     อนุกรรมการ 
 5. หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย    เลขานุการ  
 6. นางสาวสุนทรี รุงเรือง      ผูชวยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 ขออนุมัติ เปล่ียนเลขที่ ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงิน เดือน           

กรอบอตัราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1408-303 ตําแหนงอาจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)             
อัตราเงนิเดือน 34,540 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร นั้น 

เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในคณะวิชาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร          
ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1408-303 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน              
(เงินรายไดสมทบ) สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่            
A-2-1403-010 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 
A-1-1408-303 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1403-010 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง 
และขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1809-008 ตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สังกัดสาขาวิชาการ
จัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากรองศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก 
ลาออก ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะวิทยาการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ ประสงค
ขออนุมัติดําเนินการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้  

1. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1809-008 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน อัตราเงนิเดือน 63,070 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ 
เปน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1804-008 ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการชุมชน          
คณะวิทยาการจัดการ 

2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย            
นางทิพยสุดา พุฒจร ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ           
อัตราเงินเดือน 55,700 บาท จากตําแหนงเลขที่ A-1-1804-315 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) เปนตําแหนงเลขที่  A-1-1804-008 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1809-008 ซึ่งจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 63,070 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ           
งานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ เปน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1804-008 ไปตั้งจาย
ในสังกัดสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
 2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ราย นางทิพยสุดา พุฒจร ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
อัตราเงินเดือน 55,700 บาท จากตําแหนงเลขที่ A-1-1804-315 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงนิรายได
สมทบ) เปนตําแหนงเลขท่ี A-1-1804-008 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง 
และขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงเลขที่ A-1-1402-015 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สังกัดภาควิชา            
ชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ ลิ้มศิริชัยกุล ลาออก ตั้งแตวันที ่           
1 พฤษภาคม 2565 นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะเภสัชศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ ประสงค     
ขออนุมัติดําเนินการโดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้  

1. เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1402-015 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 62,268 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-015 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเภสัชเคม ีคณะเภสัชศาสตร 

2. ยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย           
นายปริญญ จักรสมิทธานนท ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร อัตราเงินเดือน             
31,200 บาท จากตําแหนงเลขที่  A-1-1405-305 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปน
ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-015 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  

3. เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-305 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-2-1402-009 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1402-015 ซึ่งจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน 62,268 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร       
เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-015 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
 2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ราย นายปริญญ จักรสมิทธานนท ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร อัตราเงินเดือน 
31,200 บาท  จากตําแหนงเลขที่ A-1-1405-305 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปน
ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-015 โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  
 3. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขที่ตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1405-305 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่ A-2-1402-009 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร  
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ

อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561  
ขอ 19 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงาน

ประจําใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งนักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
  (2) จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
  (3) เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดหลักสูตรใหมหรือสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบาย
และความจําเปนของมหาวิทยาลัย 
  (4) เกณฑอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 ขอ 21 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา ใหจัดสรรตามเหตุผลและความจําเปน โดยใชหลักเกณฑจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตอสาย
วิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ไมนับรวมอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ภารกิจ
เฉพาะซึ่งไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน ลูกจางประจําของสวนราชการ และลูกจางมหาวิทยาลัย 
 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังใหคํานึงถึงภารกิจที่สําคัญ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน โดยไมกระทบตองบประมาณของสวนงานเกินสมควร  
 ขอ 23 ใหมหาวิทยาลัยใชกรอบอัตรากําลังท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวตามขอ 7 เปนหลัก
ในการจัดทํางบประมาณประจําป เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณของปที่สี่ตามแผนอัตรากําลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หากยังมีกรอบอัตรากําลังที่เหลืออยู ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวที่สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชในการบริหารอัตรากําลังตอไป 
 ขอ 24 กรอบอัตราวางระหวางปซึ่งมีงบประมาณรองรับไวแลว ใหสวนงานใชกรอบอัตราวาง
ดังกลาวเพ่ือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยในประเภท สายงาน และตําแหนงเดียวกัน 
เปนการทดแทนได ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่กรอบอัตราดังกลาววางลง 
 ขอ 25 เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณในแตละป หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งวางจากการเกษียณ   
อายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัย ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวที่สวนกลาง 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังตอไป 
  ใหอธิการบดีโดยมติของ ก.บ.ม. มีอํานาจในการบริหารกรอบอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง              
ตามเหตุผลและความจําเปน 
 ในกรณีกรอบอัตราวางระหวางปซึ่งไมสามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จไดภายในสองปตามขอ 24 ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวที่สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังตอไป หรือกรณีมีเหตุผลและความจําเปน ใหขอ
ขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีกตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 ขอ 26 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย
แลว ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  
  ใหอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงาน บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
อัตรากําลังที่ไดรับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง โดยมอบภาระหนาที่และความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง  
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการจัดสรรกรอบอัตราสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือทดแทนอัตราผูท่ีเกษียณอายุ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้
  1. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ  
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 15 อัตรา ซึ่งเปน          
การทดแทนขาราชการที่เกษียณอายุ จํานวน 5 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน     
10 อัตรา 
 2. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 26 อัตรา ซึ่งเปนการทดแทนขาราชการ 
ที่เกษียณอายุ จํานวน 2 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน 24 อัตรา  
  3. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ  
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน 2 อัตรา 
 ทั้งนี้  การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (วันที่ 30 กันยายน 2564)   
 ในการใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรการตามที่ กําหนดไวในขอ 19 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร                   
การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 โดยใหแสดงขอมูลประกอบ
คําขอใชอัตรากําลัง เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา ทั้งนี้ ในสวนของสายวิชาการใหคํานึงถึงการใชกรอบอัตรากําลัง
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัยเปนลําดับแรกกอน และเนื่องจากสํานักงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราทดแทนเกษียณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 2 เดือน ดังนั้น                
จึงไมสามารถดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดกอนเดือนสิงหาคม 2565                    
ดังรายละเอียด ดังนี้  

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
1. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 

  (1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 

  (2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
  (3) คณะโบราณคดี จํานวน 3 อัตรา (เพื่อทดแทนขาราชการ 2 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
  (4) คณะอักษรศาสตร จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
      (5) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา) 
      (6) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 5 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 4 อัตรา) 
      (7) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 อัตรา (เพื่อทดแทน

ขาราชการ 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
      (8) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 อัตรา (เพื่อทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
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2. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
  (1) สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา 
    (2) บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 1 อัตรา) 
    (3) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพื่อทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 1 อัตรา 
    (4) คณะมัณฑนศิลป เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา 
  (5) คณะอักษรศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา 
  (6) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 3 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 2 อัตรา) 
      (7) คณะวิทยาศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 อัตรา 
  (8) คณะเภสัชศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา 
      (9) สํานักหอสมุดกลาง เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน           
(เงินรายไดสมทบ) 
1. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 

  (1) คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 15 อัตรา ซึ่งเปนการ
ทดแทนขาราชการที่เกษียณอายุ จํานวน 5 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน          
10 อัตรา 
 2. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 26 อัตรา ซึ่งเปนการทดแทนขาราชการ  
ที่เกษียณอายุ จํานวน 2 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน 24 อัตรา  
 3. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ จํานวน 2 อัตรา 
 สําหรับการทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (วันที่ 30 กันยายน 2564)   
 ทั้งนี้ ไมสามารถดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดกอนเดือน
สิงหาคม 2565 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ
ของ อาจารยอนุชา แสงสุขเอี่ยม สังกัดภาควิชาออกแบบนิ เทศศิลป           
คณะมัณฑนศิลป 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการนี้ อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป  
ครั้งที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2565 แลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้ งที่  3 ของ อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม สั งกัดภาควิชาออกแบบนิ เทศศิลป               
คณะมัณฑนศิลป ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตาม

โครงการแลกเปล่ียนอาจารย ณ ตางประเทศ ราย ผูชวยศาสตราจารย     
ดร.อนวัช บุญญภักด ี

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ University of Èvora ไดมีหนังสือเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนวัช บุญญภักดี 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1700-018 
สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยระยะสั้น (Teaching 
mobility) ณ University of Èvora ประเทศโปรตุเกส ระหวางวันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2565 ตามความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
University of Èvora โดย Erasmus+ จากสหภาพยุโรป เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาที่พักและ           
คาเดินทาง นั้น 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการไปปฏิบัติงานดังกลาวไมทําให
เสียราชการและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนวัช 
บุญญภักดี ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยตามคําเชิญดังกลาวขางตน โดยไดรับเงินเดือน              
มีกําหนด 14 วัน ระหวางวันที่  9 - 22 พฤษภาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ทั้งนี้ University of Èvora               
โดย Erasmus+ จากสหภาพยุโรป เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาที่พักและคาเดินทาง 

ทั้งนี้ เนื่องดวยมหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติใหพนักงานฯ ไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเปน             
กรณีพิเศษเฉพาะราย โดยใชระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนวัช บุญญภักดี ไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย โดยไดรับเงินเดือน มีกําหนด 14 วัน ระหวางวันที่ 9 - 22 พฤษภาคม 2565 
(รวมวันเดินทาง) ทั้งนี้ University of Èvora โดย Erasmus+ จากสหภาพยุโรป เปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและคาเดินทาง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตาม

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ ราย อาจารย ดร.รัชษาวรรณ มงคล 
  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ University of Èvora ไดมีหนังสือเชิญ อาจารย ดร.รัชษาวรรณ มงคล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1700-049 สังกัดคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยระยะสั้น  (Teaching mobility)              
ณ University of Èvora ประเทศโปรตุเกส ระหวางวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565 ตามความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหวางคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ University of Èvora 
โดย Erasmus+ จากสหภาพยุโรป เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาที่พักและคาเดินทาง นั้น  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการไปปฏิบัติงานดังกลาวไมทําให
เสียราชการและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให อาจารย ดร.รัชษาวรรณ มงคล           
ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยตามคําเชิญดังกลาวขางตน โดยไดรับเงินเดือน มีกําหนด 12 วัน 
ระหวางวันที่ 7 - 18  พฤษภาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) และลาพักผอน ณ ประเทศโปรตุเกส ระหวางวันที่              
19 - 21 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ University of Èvora โดย Erasmus+ จากสหภาพยุโรป เปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนของคาที่พักและคาเดินทาง        

ทั้งนี้ เนื่องดวยมหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติใหพนักงานฯ ไปปฏิบัติงาน 
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย ณ ตางประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย โดยใชระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให  อาจารย ดร.รัชษาวรรณ  มงคล ไปปฏิบัติงาน                
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย โดยไดรับเงินเดือน มีกําหนด 12 วัน ระหวางวันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2565 
(รวมวันเดินทาง) และลาพักผอน ณ ประเทศโปรตุเกส ระหวางวันที่  19 - 21 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ 
University of Èvora โดย Erasmus+ จากสหภาพยุโรป เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาที่พักและคา
เดินทาง        
 
ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยรางวัลศิลป พีระศรี นานาชาติ 

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี ประสงคปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการปาฐกถาศิลป พีระศรี ซึ่ง “ปาฐกถาศิลป พีระศรี” เปนชื่องานปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดข้ึน
เพ่ือเปนเกียรติแก “ศาสตราจารยศลิป พีระศร”ี ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยศลิปากร ผูมีสวนสําคัญในดานการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การเผยแพร และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูวางรากฐานการศึกษาศิลปะไวอยางมั่นคง
เปนแบบฉบับของการพัฒนาการศึกษาศิลปะในอดีตตอมาจนถึงปจจุบันนี้ รวมทั้งเพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควา
ดานศิลปศึกษา และวิทยาการสาขาตางๆ ที่สัมพันธกับศิลปะและเผยแพรความรูนั้นๆ ใหแกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ทั้งนี้ เพ่ือเปนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี ใหอยู
ในระดับสากล และเปนการเผยแพรศักยภาพอันโดดเดนทางดานศิลปะในสาขาวิทยาการตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูระดับนานาชาติ  

ในการนี้ งานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยรางวัลศิลป พีระศรี นานาชาติ พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 8 (8) ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยรางวัลศิลป พีระศรี 
นานาชาติ พ.ศ. .... มีบางประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม จึงเห็นควรใหมีการประชุมหารือโดยอธิการบดีเปน
ประธานรวมกับคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณบดี
คณะโบราณคดี คณบดีคณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร และคณบดีคณะดุริยางคศาสตร เพื่อพิจารณา 
(ราง) ระเบียบดังกลาวในประเด็นตอไปนี้  

1. องคประกอบของคณะกรรมการรางวัลศิลป พีระศรี นานาชาติ ขอ 5 (11)  
2. จํานวนรางวัลและเงินรางวัลสําหรับผูรับรางวัลชาวไทยและชาวตางประเทศ  
3. การพิจารณาคณะกรรมการคัดเลือกผูรับรางวัล ซึ่งอาจแตงตั้งแยกจากคณะกรรมการ

ดําเนินการและอาจใหมีผูเชี่ยวชาญภายนอกจากสถานเอกอัครราชฑูตอิตาลีรวมเปนกรรมการดวย  
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ง

ตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิ ทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ปการศึกษา 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ
และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2565 หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ปการศึกษา 2566 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2566 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2566 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา ปการศึกษา 2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2566 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ปการศกึษา 2566 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565)  

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2565) พรอมทั้ งไดเสนอขอมูลสาระในการเปดหลักสูตรใหมและการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา 
เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ 
ตามแบบฟอรมเสนอคาธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการ       
ที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1193/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 นั้น  

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ขอ 9 กําหนดใหคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนสวัสดิการทางวชิาการ ประกอบดวย   

1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ  
2. กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง ซึ่งไดมาโดยการเสนอ กรรมการ 

จากที่ประชุม ก.บ.ม. จํานวนไมเกิน 7 คน    
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ  
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4. ขาราชการ หรือพนักงานในสังกัดสํานักงานอธกิารบดี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
จํานวน 1-2 คน 

ทั้งนี้ กองคลังไดเสนอรายชื่อกรรมการและผูชวยเลขานุการ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง 
2. นายคมกริช โรจนอนวัช 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทาง
วิชาการ (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตาํแหนงและมีรายชื่อดังตอไปนี ้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ 
3. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
4. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
5. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
8. นายคมกริช โรจนอนวัช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  920/2562 ลงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562              

ที่ 161/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 และที่ 2869/2564 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง               
มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรฐาน จรรยาบรรณ สอดคลองกับจรรยาบรรณการดําเนินการตอ
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรและพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบัติที่
เปนไปตามหลักสากล ดังนั้น สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูดํารงตาํแหนงและมีรายชื่อดังตอไปนี ้
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1. อธิการบดี ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวิจัย ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ประธานกรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ผูรับผิดชอบหรือผูที่ผูรับผิดชอบมอบหมาย) 

4. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.นรินทร ปริยวิชญภักดี กรรมการ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/สัตวแพทยที่มีประสบการณ 
การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร) 

5. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ศิรชิัย เอียดมุสิก กรรมการ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/สัตวแพทยที่มีประสบการณ 
การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร) 

6. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร กรรมการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/ 
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ) 

7. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย ฉิ่นไพศาล กรรมการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/ 
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ) 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรยศ ภมรศิลปะธรรม กรรมการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/ 
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ) 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศปิระภา หิริโอตป กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูเชี่ยวชาญสาขาอ่ืน) 

10. อาจารย ดร.ศรันยภัทร สุวรรณรัตน กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/ 
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ) 

11. อาจารย ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ กรรมการ  
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ) 
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12. นายโรเจอร  โลหนันทน กรรมการ 
สมาคมพิทักษสัตว (ไทย) 
(ผูที่ไมเกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร หรือผูไมสังกัดหนวยงาน) 

13. นางมาร ีสังขจุย กรรมการ 
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร         
(ผูที่ไมเกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร) 

14. อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม กรรมการและเลขานุการ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูกํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ คณะสัตวศาสตรและ 
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

15. นางสาวหรรษา นิลาพันธ ผูชวยเลขานุการ 
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16. นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร ผูชวยเลขานุการ  
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17. นางสาวนุชนาด สายทอง ผูชวยเลขานุการ  
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ

ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดํ าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ เขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio) รอบ 2 โควตา (Quota) เสร็จสิ้นแลว และอยูระหวางดําเนินการรับสมัครคัดเลือกรอบ 3 รับกลาง
รวมกัน (Admission) นั้น  

ในการนี้  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรับสมัครคัดเลือกบุคคล กองบริหารงาน
วิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ทั้งนี้      
คณะวิชาที่ประสงคเปดรับสมัครคัดเลือกในรอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ขอใหจัดสงรายละเอียด
การรับสมัครไปยังกองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เพ่ือจัดทําประกาศและระบบ    
รับสมัครตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ 
(Direct Admission) ตามที่กองบริหารงานวิชาการเสนอ 

ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยเผยแพรประชาสัมพันธชวงเวลาของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เขาศึกษา (SU-TCAS) รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ทั้ง 2 ชวงผานชองทางตางๆ รวมทั้งคณะวิชา
อาจพิจารณาวางแผนประชาสัมพันธเพ่ิมเติม เพื่อใหไดนักศึกษาตามจํานวนที่กําหนด 

อนึ่ ง ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับการระบุชื่อเว็บ ไซตสํ าหรับเผยแพร
ประชาสัมพันธการรับสมัครดังกลาว ซึ่งไมตองมี www. (world wide web) เพ่ือปองกันเรื่องคาใชจายในการ
บริหารจัดการเว็บไซตตามนโยบายใหม อีกทั้งการคนหาเว็บไซตโดยพิมพ www. หรือไมพิมพ www. สามารถ
เขาถึงหนาเว็บไซตเดยีวกัน 
 
เลิกประชุมเวลา 10.50 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


