
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 7/2560 

วันอังคารท่ี 4 เมษายน 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการ 

  การศึกษา 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

  และกิจการพิเศษ 
5. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 

 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม 

6. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
7. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทน กรรมการ 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
21. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
22. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 
 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
7. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
8. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

10. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
12. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
3. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
5. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 17-18 ระเบียบวาระที่ 4.1.6.6 
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ในส่วนของมติ ดังน้ี 

1. ให้ย้ายข้อความในย่อหน้าสุดท้ายดังน้ี “ทั้งน้ี ประธานสภาคณาจารย์ได้ขอให้พิจารณา
ทบทวนในเรื่องของวงเงินในส่วนของอธิการบดี ร้อยละ 0.05 ให้ลดลง เน่ืองจากมีจํานวนข้าราชการลดลงจาก
การเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” มาไว้ในสรุปเรื่อง 

2. เพ่ิมเติมข้อความไว้ในย่อหน้าสุดท้ายของมติ ดังน้ี “ประธานสภาคณาจารย์ขอสงวนสิทธ์ิใน
การให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน” 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 ขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 29(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้        
สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่ เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดต่อ             
สภามหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 แล้ว ดังน้ี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 24 ราย 
ระดับปริญญาบัณฑิต 
- ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 207 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน           
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กําหนดให้ตําแหน่ง              
รองอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหน้ีสิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 การเสนอชื่อผูท้รงคณุวุฒิเพือ่ขอพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิและเกียรติบตัร

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 ประกาศสาํนักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 94 ง วันที่ 31 มีนาคม 2560 แจ้งว่า ได้มี
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายวันชัย สุทธะนันท์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 น้ัน 

ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.1 การประเมินการปฏิบัติราชการคร่ึงปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่            
31 มีนาคม 2560) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ ก.บ.ม. คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และอัตรา

ร้อยละของฐานในการคํานวณ  เพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 
2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ให้เลื่อนได้ภายในวงเงิน
จํานวนร้อยละ 3  ของเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยให้แยกวงเงินการคํานวณออกจากกัน  

เน่ืองจาก ในรอบระยะเวลาการประเมินการปฏิบัติราชการครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2560)  เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ในวาระของอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 โดยกลับเข้าสู่ตําแหน่งประเภทวิชาการและบางท่านไปดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  

กรณีดังกล่าว เป็นการดํารงตําแหน่งช่วงเวลาที่คาบเก่ียวกัน ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การดําเนินการดังกล่าว จึงประสงค์ขอหารือเก่ียวกับการส่งรายงานตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน ในรอบ 
การประเมินการปฏิบัติราชการคร่ึงปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน 
ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 รวมทั้งผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการประเมินการปฏิบัติราชการคร่ึงปีแรก (1 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเล่ือนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง         
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายประสพชัย ทองไหลรวม เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-5 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายประสพชัย ทองไหลรวม              

วุฒิ Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Technology) มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที ่                 
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.5 คะแนน) คณะฯ               
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายประสพชัย ทองไหลรวม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-5 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สนทยา  ลิม้มัทวาภิรัต์ิ  กรรมการ 
5. นายชัยวัฒน์  ตันติบวรเดชา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายประสพชัย ทองไหลรวม เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-08-5 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์          
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองแผนงานมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน           
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-15 สังกัด                   
งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี น้ัน  
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กองแผนงานได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม             
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองแผนงานจึงประสงค์
ขออนุมัติจ้าง นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน              
(เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-15           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
4. นางสาวศวัสศนันท์  ชีพชูเชาวน์    กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด    กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-15 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ        
ที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองกิจการนักศึกษามีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้แก่ ตําแหน่งเลขท่ี            
2-3-20-548 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-549 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในกองกิจการนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการ
นักศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวมัลลิกา กาญจนครุฑ วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-548  อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท  สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

2. นายณัฐพล อาบสีนาค วุ ฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร               
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-549 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
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พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
3. หัวหน้างานธุรการ กองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
4. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก    กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ ที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน 
 ทั้งน้ี อธิการบดีแจ้งว่าสําหรับกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีที่ยังมิได้ดําเนินการประกาศรับสมัครและมีผลผูกพันให้ระงับไว้ช่ัวคราวก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฐพัชร์ วงศพูดเพราะ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-40 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวณัฐพัชร์ วงศพูดเพราะ              
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) หลักสูตร 5 ปี เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะฯ               
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฐพัชร์ วงศพูดเพราะ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-40 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์         
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
  (อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน) 
2. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
  (อาจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู) 
3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต ฝ่ายบริหาร ระดับปฐมวัย กรรมการ 
  (อาจารย์มุจลนิท์ กลิ่นหวล) 
4. นางอ่อนทิวา  ป้องกัน      เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวณัฐพัชร์ วงศพูดเพราะ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-6-05-40 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมั ติใ ห้แต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ                 
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง            
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ 

สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติจ้าง นายเอกชัย ยอดสุวรรณ เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี
มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-17-1222 สังกัดงานบํารุงรักษาสวนและสนาม กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 
พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี น้ัน  

กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี           
ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายเอกชัย ยอดสุวรรณ วุฒิเกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริม
การเกษตร) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวัง          
สนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายเอกชัย ยอดสุวรรณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่          
2-2-17-1222  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบํารุงรักษาสวนและสนาม กองบริการอาคาร 
สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองบริการอาคาร สถานทีแ่ละยานพาหนะฯ กรรมการ 
3. หัวหน้างานบํารุงรักษาสวนและสนาม   กรรมการ 
 กองบริการอาคาร สถานทีแ่ละยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ์
4. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ   กรรมการ 
 กองบริการอาคาร สถานทีแ่ละยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ์
5. นายธัญญา  มอียู่เต็ม     กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายเอกชัย ยอดสุวรรณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี          
2-2-17-1222  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบํารุงรักษาสวนและสนาม กองบริการอาคาร 
สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน           
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน          
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายสญชัย ลบแย้ม เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1199 สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง น้ัน  

คณะฯ  ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายสญชัย  ลบแย้ม              
วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขอยกเว้นเกณฑ์           
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ         
ในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์             
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ              
ในการส่ือสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายสญชัย ลบแย้ม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1199 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา  สุทธสุภา  กรรมการ 
5. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว     เลขานุการ 
6. นางสาวเกศกนก  นรสาร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายสญชัย ลบแย้ม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1199 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.7 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายสุนทร สุวอเขียว เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-848 สังกัดภาควิชาเคมี น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายสุนทร สุวอเขียว              

วุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ  CU-TEP 64 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง  
นายสุนทร สุวอเขียว เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  1-2-07-848 อัตราเ งินเดือน  เ ดือนละ 31,500 บาท  สัง กัดภาควิชาเคมี                
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา  บุญเต็ม   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา  สุวรรณชวลติ  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  วรวรรโณทัย   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์   กรรมการ 
6. นางประยูร  สทิธิองค์     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายสุนทร สุวอเขียว เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-848 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน 
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ         
ทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นายศราวุธ เปรมใจ วุฒิ Doctor of Philosophy จากมหาวิทยาลัยปิแญร์ เม็นเดส ฟร็องซ์  

เกรอนอบล์ 2 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-780 อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 23,700 บาท สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
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2. นายธเนศ เกษรสิริธร วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-754 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 3  ตุลาคม 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ

กรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1208 น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1208 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือ
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ          
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้างใน
กลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
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โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องดําเนินการตามมติ
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  

ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ         
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-2-31-1208 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธ์ุ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี           

2-3-23-193 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,920 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2547 
2. นายสัมฤทธ์ิ เอกสินธ์ุ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-194 

อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,010 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2546 
3. นางสาวหทัย อู่เงิน ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-310 

อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2548 
เน่ืองด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ราย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องใน

ตําแหน่งนักวิชาการการศึกษา ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 3 ราย จาก ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และให้
นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คนที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที   กรรมการ 
5. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรตัน์    เลขานุการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย จาก ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ และให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน       
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และ  ข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป          
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ           
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายประทีป รูปเหมาะดี พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-24-628 สังกัดงานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา 
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนด 2 ปี 19 วัน       
ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และนายประทีป รูปเหมาะดี ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ            
ให้การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  
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 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายประทีป รูปเหมาะดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักกิจการ
นักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-24-628 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,400 บาท สังกัดงานสวัสดิการ
และกิจกรรมนักศึกษา สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี โดยได้สําเร็จการศึกษา
ระ ดับป ริญญาโท  วุ ฒิ ศิ ลปศาสตรมหา บัณฑิต  (การ พัฒนาทรัพยากรม นุษ ย์และชุ มชน )  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ิมขึ้น (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,400 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายประทีป 
รูปเหมาะดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-24-628         
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,400 บาท สังกัดงานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ิมขึ้น (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,400 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2560  
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวศิริพร เผือกผ่อง เป็น

กรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี นางสาวศิริพร เผือกผ่อง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          

1-3-23-148 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่
วันที่ 4 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา น้ัน 

ด้วย นางสาวศิริพร เผือกผ่อง มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว เพ่ือดําเนินการ             
เขียนวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการสําเร็จการศึกษา มีกําหนด 2 เดือน 
19 วัน ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

แต่เน่ืองจาก นางสาวศิริพร เผือกผ่อง มีอายุเกิน 40 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการ
วิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.พ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ลาศึกษาต่อได้ตามความประสงค์ โดยเสนอ           
ขออนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งน้ี ระยะเวลาการปฏิบัติงานของ นางสาวศิริพร 
เผือกผ่อง ที่ยังเหลืออยู่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่จะศึกษาต่อดังกล่าวน้ี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางสาวศิริพร เผือกผ่อง ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 2 เดือน         
19 วัน ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมั ติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นายวัชรินทร์             

อเนกพงศ์พันธ์ ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายวัชรินทร์ อเนกพงศ์พันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-437 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Doctoral Program in Literature and Linguistics ณ University of Tsukuba          
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุนประเภท 2) ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 –31 มีนาคม 2560            
รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น มีกําหนด 2 ปี 6 เดือน 8 วัน น้ัน 
 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นายวัชรินทร์ อเนกพงศ์พันธ์ ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ           
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 9 วรรคหน่ึง กําหนดว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติ
ให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือ           
ทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอ พร้อมด้วยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก โดยปกติ            
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 6 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่
ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน” ซึ่งที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่              
30 สิงหาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการว่าการขยายเวลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายวัชรินทร์ อเนกพงศ์พันธ์ ขยายเวลาลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง  

ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543            
มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์            
ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
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คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์จึงประสงค์ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ตําแหน่งเลขที่ 30            
อัตราเงินเดือน 33,950 บาท สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์          
ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เน่ืองจากเป็นการจ้างผู้อายุเกินกว่า 65 ปี ทั้งน้ี           
ได้แนบใบรับรองแพทย์มาประกอบด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์                 
ในมหาวิทยาลัย ราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ตําแหน่งเลขที่ 30 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท 
สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2560 เน่ืองจากเป็นการจ้างผู้อายุเกินกว่า 65 ปี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย สํานักหอสมุดกลาง ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง         

นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ (รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด) ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1176 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
55,170 บาท สังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า        
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 

 โดยมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ข้อ 5 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าจํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี  
      1. ผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน  เป็นประธานกรรมการ  
      2. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน เป็นกรรมการ  
          3. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีระดับตําแหน่ง      
ไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  
          4. ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของผู้รับการประเมิน เป็นเลขานุการ 
(สํานักหอสมุดกลาง เสนอ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสํานักหอสมุดกลางเป็นเลขานุการ) 

กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี เรียบร้อยแล้ว             
ปรากฏว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง           
หัวหน้าหน่วยงาน คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี  
และต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมั ติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน เพ่ือแต่งต้ังให้                 
นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา          
วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง โดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 

 1. คณบดีคณะโบราณคดี     ประธานกรรมการ 
 2. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการ 

3. เลขานุการคณะโบราณคดี  กรรมการ 
4. นางอาทิตา  นกอยู่ เลขานุการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                

นายณัฐพงศ์ กองกาไว 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับตําแหน่ง 

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายณัฐพงศ์ กองกาไว จากตําแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-450 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,660 บาท เป็น ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-450               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,660 บาท สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปล่ียนระดับตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายณัฐพงศ์ กองกาไว แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและ          
ความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-450 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,660 บาท สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และให้นับระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนระดับตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย              
นายณัฐพงศ์ กองกาไว ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-450 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,660 บาท จากตําแหน่งนายช่าง
ปฏิบัติงาน เป็น ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

คณะวิชา/ส่วนงานประสงค์ขออนุมัติปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
1. นายนพดล  ฆารเรือง จาก พนักงานสื่อสาร ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตรา

ค่าจ้าง 20,360 บาท เป็น พนักงานสื่อสาร ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตราค่าจ้าง 20,360 บาท   
สังกัดกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี  
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2. นายนที  สงวนพงษ์ จาก พนักงานสื่อสาร ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตราค่าจ้าง 
20,680 บาท เป็น พนักงานสื่อสาร ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตราค่าจ้าง 20,680 บาท สังกัด        
กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 

3. นายปรีดา บุญประสาน จาก พนักงานสื่อสาร ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตรา
ค่าจ้าง 20,360 บาท เป็น พนักงานสื่อสาร ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตราค่าจ้าง 20,360 บาท   
สังกัดกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 

4. นายสมปอง  ห้วยหงษ์ทอง จาก พนักงานสื่อสาร ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 
อัตราค่าจ้าง 20,360 บาท เป็น พนักงานสื่อสาร ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตราค่าจ้าง 20,360 บาท   
สังกัดกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 

5. นางบุศกรณ์  สัจจธรรมธวัช จาก พนักงานพัสดุ ส 3 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2106 อัตรา
ค่าจ้าง 22,230 บาท เป็น พนักงานพัสดุ ส 4 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2106 อัตราค่าจ้าง 22,490 บาท  สังกัด            
งานการบริหารจัดการทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะวิชา/ส่วนงานประสงค์ขออนุมัติปรับเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
 1. นายสนธยา  สุนประชา จาก ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 กลุ่มงานช่าง รหัส 3912 อัตราค่าจ้าง 
18,480 บาท เป็น พนักงานธุรการ ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 18,480 บาท สังกัด            
งานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 
 2. นางก้อนนาค  บุญเทียม จาก แม่บ้าน บ 2 กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน รหัส 1104 อัตรา
ค่าจ้าง 20,040 บาท เป็น พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 20,040 บาท  
สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหน่ง) และกลุ ่มงาน ให้ส่วนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ของทางราชการ ดังน้ี 
 1. การปรับระดับชั้นงาน ส่วนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ เมื่อผู้ดํารง
ตําแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่เกิน
ระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ 
 2. สายงาน (ชื่อตําแหน่ง) ที่เปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดชื่อ
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อของตําแหน่งไว้ และกระทรวงการคลังได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งและอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 
 3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง)/กลุ่มงานที่ลูกจ้างประจําครองตําแหน่งอยู่เดิมเป็น 
สายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ใด กลุ่มงานใดนั้น ผู้ครองตําแหน่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ และส่วนราชการต้องมอบหมายให้ผู้ครองตําแหน่งนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคล้องตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 นอกจากน้ี การเปล่ียนตําแหน่งดังกล่าว กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 
0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างประจําของ
ลูกจ้างประจํา และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การ
จัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และ หน้าที่โดยย่อของ
ตําแหน่ง  ไว้ดังน้ี 
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พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  

 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานสื่อสาร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ             
เคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 

4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

หน้าที่โดยย่อ  
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญเกี่ยวกับงานสื่อสาร เช่น รับและส่งข่าว

โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่างๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ โทรสําเนา เป็นต้น รวบรวม
ข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการสื่อสาร ช่วยตรวจสอบ คัดเลือก และเรียบเรียงข่าว ช่วยตรวจสอบและ
เฝ้าฟังการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ ช่วยจัดทําทะเบียนความถ่ี 

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อพิจารณา  

  เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอปรับระดับช้ันงาน แล้ว 
กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี เสนอ         

ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา จํานวน 4 ราย ได้แก่ นายนพดล  ฆารเรือง นายนที  สงวนพงษ์ นายปรีดา         
บุญประสาน และนายสมปอง  ห้วยหงษ์ทอง ตําแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1 เป็น ตําแหน่ง
พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ “แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงาน
สื่อสาร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี”  ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบ
บรรยายลักษณะงาน  (แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่งพนักงานส่ือสาร กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 มีความ
สอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่ได้รับมอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับระดับ           
ช้ันงาน 

พนักงานพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 4 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้ที่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่           

และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ  
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน              

ในหน้าที่ 
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หน้าที่โดยย่อ  
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูง หรือมีความรับผิดชอบ

สูงเก่ียวกับการพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่าย ทํารายงาน 
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ 
งานในหน้าที่ 

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อพิจารณา  

  เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอปรับระดับช้ันงาน แล้ว 
คณะเภสัชศาสตร์ เสนอปรับระดับช้ันงาน นางบุศกรณ์  สัจจธรรมธวัช ตําแหน่งพนักงานพัสดุ 

กลุ่มงานสน ับสนุน  ระด ับ  3  เป ็น  ตําแหน่ง ตําแหน่งพนักงานพัสดุ กลุ ่ม งานสน ับสนุน  ระด ับ  4                   
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 4 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนดไว้ คือ “แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว            
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี”  ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน  (แบบ ลปจ.1) ของ
ตําแหน่งพนักงานพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 4  มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และ
งานที่ได้รับมอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับระดับช้ันงาน 

พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และ          

เคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะ

งานในหน้าที่ 
หน้าที่โดยย่อ  
1. ปฏิบัติงานช้ันต้นในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง 
ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เก่ียวกับการบันทึก
ข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา             
มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อพิจารณา  

  เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แล้ว 
คณะมัณฑนศิลป์ เสนอเปลี่ยนสายงาน นายสนธยา  สุนประชา ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป กลุ่ม

งานช่าง ระดับ 1 เป็น ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ “แต่งต้ังจากผู้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลา            
ไม่น้อยกว่า 5 ปี”  ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน  (แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่ง
พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1  มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่
ได้รับมอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่ขอเปลี่ยนสายงาน 
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พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ            

เคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน            

ในหน้าที่ 
หน้าที่โดยย่อ  
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน              

แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและ 
ร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 
ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เก่ียวกับการบันทึกข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และ
คัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อพิจารณา  

  เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แล้ว 
 คณะศึกษาศาสตร์ เสนอเปลี่ยนสายงาน นางก้อนนาค  บุญเทียม ได้รับอนุมัติให้เพ่ิม           
วุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ระดับปริญญาตรี วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําแหน่งแม่บ้าน กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ระดับ 2 เป็น ตําแหน่ง
พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงาน
สนับสนุน ระดับ 3  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ “ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่”  ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (แบบ           
ลปจ.1) ของตําแหน่งตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 มีความสอดคล้องกับลักษณะงาน          
และหน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่ได้รับมอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่เปลี่ยนสายงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา จํานวน 5 ราย และ
เปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปี
ครึ่งปีแรกให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ เป็นกรณีพิเศษ ราย นายศิริชัย เอียดมุสิก 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่                 
21 มีนาคม  2560 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา /หน่วยงานดําเนินการประเมินเพื ่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการ
คํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินคร่ึงปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่             
1 เมษายน 2560 ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 “ข้อ 10 การเลื่อนเงินเดือนสําหรับผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์              
ที่จะได้รับการเล่ือนเงินเดือนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ให้นําเสนอ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณา 
 การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนน้ัน ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการในคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในวันถัดไปซ่ึงเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจาก
การลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 
 ในการน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย          
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ราย นายศิริชัย เอียดมุสิก ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-264         
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับจาก
ลาศึกษา โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559  โดยมีเวลาปฏิบัติราชการ          
ในครึ่งปีแรกรวมเวลา 3 เดือน 11 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ ราย นายศิริชัย เอียดมุสิก 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-264 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะสัตวศาสตร์          
และเทคโนโลยีการเกษตร 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง และแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  ได้กําหนดให้กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี แบ่งหน่วยงานภายใน
ออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานตําแหน่งทางวิชาการ งานทะเบียนประวัติ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาและ
ฝึกอบรม และงานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร ไว้แล้ว น้ัน  
  โดยที่งานเสริมสร้างศักยภาพการบริหารมีภารกิจในงานที่ช่วยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร 
ในการนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุภาพร แก้วมหาภิณโญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-945 อัตราเงินเดือนเดือนละ 34,680 บาท และดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะให้ทําหน้าที่ในภารกิจดังกล่าว    
ดังน้ัน จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี  

1. ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวสุภาพร แก้วมหาภิณโญ ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-945 อัตราเงินเดือนเดือนละ 34,680 บาท             
จากกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มาสังกัดงานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี  

2. เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง จากตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ และดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มาเป็นตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ และดํารง
ตําแหน่งหัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวสุภาพร แก้วมหาภิณโญ  
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-945 อัตราเงินเดือนเดือนละ 34,680 บาท             
จากงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มาสังกัดงานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี  
 2. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง จากตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ และดํารง
ตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มาเป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปชํานาญการ และ
ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ไม่มี 

   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 กําหนดให้มี
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร” ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดี กรรมการ 
 มอบหมาย จํานวน 3 คน 
3. คณบดีซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี กรรมการ 
 จํานวน 3 คน 
4. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทน กรรมการ 
 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน 
5. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งน้ี อาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม และให้กรรมการตามข้อ 3 มีวาระ 

การดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
4. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
5. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
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6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
8. อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล  กรรมการ 

ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
9. อ.ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส  กรรมการ 

ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
10. นายกฤษดา ไพรวรรณ์  กรรมการ 

ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
11. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
12. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
13. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
14. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
ทั้งน้ี อาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม และให้กรรมการตามข้อ 5-7 มีวาระ 

การดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ประธานขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายของนางสาวสุพัชชา           

นาคปาน รหัสประจําตัว 12580621 
 
สรุปเรื่อง 

เน่ืองด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ราย นางสาวสุพัชชา นาคปาน รหัสประจําตัว 
12580621 ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งบ้านและทรัพย์สิน ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการจึงประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จํานวน 21,400 บาท เป็น
ระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้เสนอพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 4,000 บาท 
(ได้แก่ ค่าบํารงุส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  
ค่าบํารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

2. ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ  200 บาท/ปี 
3. คา่อ่ืนๆ เช่น คา่ไฟฟ้า ฯลฯ  

 อน่ึง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยจะได้จัดทําข้อบังคับเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการยกเว้นค่าลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้
มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ต่อไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยของนางสาวสุพัชชา นาคปาน รหัสประจําตัว 12580621 ตามท่ีคณะ
วิทยาการจัดการและกองบริการการศึกษาเสนอ โดยให้นักศึกษารับผิดชอบในส่วนของค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
200 บาท/ปี  
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.4 แนวทางปฏิบติัในการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อทักท้วงว่า มหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินฝากเป็นจํานวน
มากและบัญชีเงินฝากบางส่วนไม่อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย น้ัน  

เพ่ือให้เป็นการควบคุมภายในท่ีดีและดําเนินงานอย่างถูกต้อง รัดกุม กองคลังจึงได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับคณะวิชา/หน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดย
ให้คณะวิชา/หน่วยงาน จัดทําบันทึกขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านกองคลัง ดังน้ี 

1. มาตรการน้ีบังคับใช้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 
2. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใช้กับทุกแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย  
3. ระบุช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นคณะวิชา/หน่วยงาน และต่อท้ายด้วยมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  
4. วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
5. ผู้มีอํานาจในการลงนาม อย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกผู้มีอํานาจลงนามเป็นผู้บริหาร

ส่วนงานระดับคณะหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มที่สองเป็นเลขานุการคณะ หรือหัวหน้างานการเงิน
การคลังระดับคณะ หรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่ได้รับมอบหมาย ลงนามร่วมกัน 

6. อธิการบดีต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือนําเพ่ือขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเท่าน้ัน 
7. ให้ส่งสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปยังกองคลัง เพ่ือเป็นการควบคุมสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร 
8. ให้รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารรายไตรมาสเสนอต่ออธิการบดี   
9. การเปิดบัญชีเงินฝากที่นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ

แต่อย่างใด 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังธนาคารสาขาที่ต้ังในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้

ทราบถึงมาตรการควบคุมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยต่อไป  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามที่กองคลังเสนอในข้อ 1 - ข้อ 9 ทั้งน้ี ประธานได้ขอความร่วมมือให้คณะวิชา/หน่วยงาน
ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบอํานาจให้คณบดีคณะวิชาเป็นผู้ลงนามในหนังสือ
นําเพ่ือขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับใช้ในส่วนของเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะวิชา  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 578/2558 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 แต่งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร      
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 21 เมษายน 2560 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การปรบัขั้นตอนการเสนอหลักสูตร (ใหม่) 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 24 
มกราคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
มาก และหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้เสนอพิจารณาการปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตร (ใหม่) 
เพ่ือให้การดําเนินการเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

ทั้งน้ี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณา
เพ่ิมเติมว่า คณะวิชาที่ประสงค์จะเปิดหลักสูตรใหม่ ขอให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พิจารณาเก่ียวกับความเหมาะสมในการเปิดหลักสูตรใหม่/การสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ/การสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน/ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร และอ่ืนๆ โดยเสนอเอกสาร
ต่างๆ เช่น เหตุผลความจําเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่/ความสําคัญของหลักสูตร/การสํารวจความต้องการและ
ประโยชน์ต่อประเทศ/ความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ความพร้อมของโครงสร้างหลักสูตร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับ
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) (ใหม่) ตามท่ีกองบริการ
การศึกษาเสนอ ทั้งน้ี หากพบปัญหา/ข้อผิดพลาด ของขั้นตอนการเสนอหลักสูตรดังกล่าว ขอให้กองบริการ
การศึกษารวบรวมแล้วรายงานไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก

รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี พ.ศ. 2560 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาให้พิจารณา

คัดเลือกอาจารย์จํานวน 1 ราย ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ในโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม และส่งรายช่ือไปยัง
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดลช้ัน 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2560  

 ทั้งน้ี  อาจารย์ที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเคยเสนอช่ือมาให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือก
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” มีสิทธ์ิที่จะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับ
การคัดเลือกได้อีกโดยให้จัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันเพ่ิมเติมมาด้วย 

ในการน้ี กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี พ.ศ. 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี 
พ.ศ. 2560 โดยให้ปรับแก้ไขตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งในข้อ 1 - ข้อ 2 ใน (ร่าง) คําสั่งดังกล่าวเป็นดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


