
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 12/2562

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ

แทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
8. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
9. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
11. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
12. ผศ.ภัธทรา โตะบุรินทร รองคณบดีฝายวิชาการ รักษาการแทน กรรมการ

คณบดีคณะอักษรศาสตร
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
15. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
16. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
17. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
18. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
19. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร รองผูอํานวยการหอสมุดกลาง รักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
20. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
22. ผศ.ชัยณรงค อริยะประเสริฐ รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 1 กรรมการ

แทน ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
24. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
25. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
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26. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
7. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางนริบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
11. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
12. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ติดราชการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการตางประเทศ
5. รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ลาพักผอนตางประเทศ
6. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
7. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ
8. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ไปราชการตางประเทศ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การแสดงความคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลน

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เนื่องจากปจจุบันมีการแสดงความคิดเห็นผานสื่อสังคม

ออนไลนอยางกวางขวาง จึงขอใหคณบดีคณะวิชากําชับบุคลากรใหใชความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น
ผานสื่อสังคมออนไลน เนื่องจากมีผลกระทบตอบุคลากรและมหาวิทยาลัย

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 การแจงอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0320/ว 14211 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562

กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใหแจงอัตราการรับนักศึกษาตามโครงการ
จัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือใหเขารับการศึกษาอยางนอยคณะวิชา/สาขาวิชาละ 1 คน เปนกรณีพิเศษ นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดรวบรวมจํานวนรับนักศึกษาตามท่ีไดรับแจงจากคณะวิชา
รวมท้ังสิ้นจํานวน 53 คน ดังนี้

1. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 คน (นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสาขาวิชาเอกในชั้นปท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จาก 12 สาขาวิชา) คือ

- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- สาขาวิชาประวัติศาสตร
- สาขาวิชาภูมิศาสตร
- สาขาวิชาการแสดงศึกษา
- สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
- สาขาวิชาเอเชียตะวันออก

2. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 14 คน คือ
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 คน
- สาขาวิชาศิลปศึกษา จํานวน 2 คน
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 10 คน

3. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 11 คน (ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) คือ

- สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน 1 คน
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- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาวิทยาการขอมูล จํานวน 1 คน

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 11 คน (เปนผู ท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองไมเปนผูพิการหรือโรคตางๆ และตองไมมีคําพิพากษาของศาลถึง
ท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา) คือ

- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จํานวน 1 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร
และตองสอบไดลําดับท่ี 1-10 ของสายวิทยาศาสตรของโรงเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา
3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรู ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ไม
นอยกวา 3.50)

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 3.50)

- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรหรือสาย
ศิลปศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 3.50)

5. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 4 คน คือ
- สาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน 1 คน

6. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10 คน คือ
- สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน 1 คน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ จํานวน 1 คน

7. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 คน คือ
- สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ จํานวน 1 คน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 ผลสรุป เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยกําหนดจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย และสมาคมท่ีประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562
ณ หองบอลรูม B และ C อาคารสถานบริการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหวางวันท่ี
22 – 23 มิถุนายน 2562 นั้น

ในการนี้ ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดนําเสนอผลสรุป เรื ่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2560 (ระเบียบวาระท่ี 3.2) ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
ไดเวียนแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานสรุปผลการประเมินระบบคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2561 (TCAS 61)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดจางใหบริษัทเครส กรุป เปนผูประเมิน

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะของระบบ TCAS
ปการศึกษา 2561 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2562
ไดรับทราบรายงานสรุปผลการประเมินระบบคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2561
(TCAS 61) และมีมติใหเวียนแจงไปยังมหาวิทยาลัยตอไป นั้น

ในการนี้ ทปอ. จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยรับทราบรายงานสรุปผลการประเมินระบบคัดเลือก
กลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2561 (TCAS 61) เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงระบบ TCAS ในปการศึกษา 2562  ตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1-5)

สรุปเรื่อง
ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดรับมอบหมาย

ใหเขารวมประชุมในการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และสมาคมท่ีประชุมสามัญสมาคม
ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งท่ี 3/2562 ระหวางวันท่ี 22-23 มิถุนายน 2562 ซึ่ง ทปอ.
ไดรายงานความกาวหนาการดําเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ป
การศึกษา 2562 (รอบท่ี 1-5) ขอมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 โดยผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS 62
จํานวนท้ังสิ้น 205,795 คน (ลดลงจาก TCAS 61 จํานวน 29,275 คน คิดเปนรอยละ 12.45)

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการดําเนินงาน
การคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมในวันท่ี 22
กรกฎาคม 2562 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน ประเด็นปญหา อุปสรรคตางๆ และขอคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน TCAS 62 ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน TCAS 63

อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการประชุมในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนการประชุมดังกลาว โดยขอใหคณะวิชาเสนอประเด็นปญหา อุปสรรคตางๆ และขอคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงาน TCAS ไปยังมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน

เพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-170 เดิมเปนอัตราของ นางสาวอริยา ทรงประไพ
ซึ่งไดยายไปดํารงตําแหนงเลขท่ี 2-2-18-82 นั้น



8

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ
นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน เพ่ือบรรจุเปน
พน ักงานมหาว ิทยาล ัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-170
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
4. หัวหนางานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กรรมการ
5. นางจุฑารัตน  แกวโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-170 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติจาง นายวัชรา  ปนทอง
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-624 เดิมเปนอัตราของ นางสาวธนาวรรณ บุทธิจักร ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกใน
วันท่ี 1 เมษายน 2560 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายวัชรา ปนทอง วุฒิ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะฯ ประสงค
ขออนุมัติจาง นายวัชรา ปนทอง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-10-624 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษ
ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม กรรมการ
3. อาจารย ดร.พิรวิทย  เชื้อวงษบุญ กรรมการ
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4. อาจารย ดร.กฤษณะ  เรืองฤทธิ์ กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิษฐ  สุวรรณแพทย กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายวัชรา ปนทอง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-624 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ
ท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง
1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจาง นางสาววชิราภรณ โฆษิตสุคต เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ

ตําแหนงเลขท่ี 2-6-08-37 เดิมเปนอัตราของ นางสาวผกามาศ ขันขาว ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี
1 มิถุนายน 2562 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาววชิราภรณ โฆษิตสุคต
วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาววชิราภรณ
โฆษิตสุคต เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-08-37
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร พรอมท้ัง
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
3. ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” กรรมการ
4. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
5. นายชัยวัฒน ตันติบวรเดชา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาววชิราภรณ โฆษิตสุคต เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาว ิทยาล ัย ดํารงตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-08-37 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลอง
งานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 กองบริหารงานวิชาการขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจิราวรรณ จานทอง และกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการ มีกรอบอัตราว างพนักงานมหาวิทยาลัย ตํ าแหน ง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-248 สังกัดงานจัดการศึกษา เดิมเปนอัตราของ
นางสาวชมพัชรสร พิพัฒวรโชติ ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 นั้น

กองบริหารงานวิชาการจึงประสงค ดังนี้
1. ขออนุ มัติย ายตัดโอนตําแหน งและอัตราเงิน เดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย

นางสาวจิราวรรณ จานทอง ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-22-445 จาก
สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจาย สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงาน
วิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-248 จาก สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจาย
สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562

ท้ังนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเห็นควรใหยายตัดโอนตําแหนงดังกลาว ภายหลัง
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันเรียบรอยแลว ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุ มัติ ใหย ายตัดโอนตํ าแหน งและอัตราเงิน เดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย

นางสาวจิราวรรณ จานทอง ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-22-445 จาก
สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงาน
วิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-248 จาก สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจาย
สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจาง นางสาวทิพวารินทร ตงตี๋ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-26-540 สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เดิมเปนอัตราของ
นางสาวนพรัตน รังสิยาภรณรัตน ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 นั้น

วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวทิพวารินทร
ตงตี๋ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยนานาชาติ
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จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวทิพวารินทร ตงตี๋ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-26-540 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ
3. รองคณบดีวทิยาลัยนานาชาติฝายกิจการพิเศษ กรรมการ
4. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวทิพวารินทร ตงตี๋ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-26-540 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.6 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสาวณิชนันทน สิรสุนทร นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการพัฒนาและสงเสริม

ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ตามความตองการของคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดรับทุนไปศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chemistry ณ Wake Forest
University ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาดังกลาวแลว
โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯ ท่ีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
แต เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร ไม ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และไมสามารถหางบประมาณจากแหลงอ่ืนในการบรรจุนักเรียนทุนฯ รายนี้ได
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้

1. ขออนุมัติยืมกรอบอัตราวางจากมหาวิทยาลัย โดยขอตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-847 มาตั้งจายท่ีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เพ่ือดําเนินการจาง
นางสาวณิชนันทน สิรสุนทร นักเรียน ทุนฯ ไปพลางกอน จนกวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังให และเม่ือคณะวิทยาศาสตรไดรับการจัดสรรกรอบอัตราแลว คณะวิทยาศาสตรจะสงคืน
กรอบอัตราวางใหมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทนกรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-847 ตอไป

2. ขออนุมัติจาง นางสาวณิชนันทน สิรสุนทร นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิ Doctor of Philosophy
สาขาวิชา Chemistry จาก Wake Forest University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี 1-2-07-847 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
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เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ.
ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558

3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชัยสุขสันต กรรมการ
4. อาจารย ดร.ณิชนันทน  เทพศุภรังษิกุล กรรมการ
5. อาจารยวราพร  ภาราดามิตร กรรมการ
6. นางประยูร  สิทธิองค เลขานุการ

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบแลวพบวา
1. ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ไดแจงเพ่ือทราบ ตามมติ

ของคณะอนุกรรมการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท่ี 2 ไดกําหนดหลักเกณฑการ
ตั้งคาใชจายบุคลากรภาครัฐในสวนของการตั้งอัตรานักเรียนทุนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใหตั้ง
เฉพาะกรอบของนักเรียนทุนอัตราใหมท่ีไดรับจัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทานั้น
ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทุนท่ีตองบรรจุใหมซึ่งไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืน จะตองใชงบประมาณจาก
แหลงอ่ืนในการบรรจุตอไป

2. กรอบอัตราตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-847 เปนกรอบอัตราเดิมของ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ดลฤดี ฉิมพาลี ซึ่งไดเกษียณอายุราชการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง
พ.ศ. 2561 ขอ 25 กําหนดใหเม่ือสิ้นสุดงบประมาณในแตละป หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งวางจากการ
เกษียณอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัย ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวท่ีสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรจึงไมมีกรอบอัตราวางดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหคณะวิทยาศาสตรยืมกรอบอัตราวางจากมหาวิทยาลัย โดยใหตัดโอนตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนกรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-847 มาตั้งจายท่ีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เพ่ือดําเนินการจาง
นางสาวณิชนันทน สิรสุนทร นักเรียนทุนฯไปพลางกอน จนกวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังให และเม่ือคณะวิทยาศาสตรไดรับการจัดสรรกรอบอัตราแลว คณะวิทยาศาสตรจะสงคืนกรอบ
อัตราวางใหมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทนกรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-847 ตอไป

2. อนุมัติใหจาง นางสาวณิชนันทน สิรสุนทร เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-847 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.7 กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นายณภัทร จึงเกษมศักดิ์
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นิติกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-166 เดิมเปนอัตราของ นายชวลิต สีหลิ่ง ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี
30 มกราคม 2561 นั้น

กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ
นายณภัทร จึงเกษมศักดิ์ วุฒินิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี
จึงประสงคขออนุมัติจาง นายณภัทร จึงเกษมศักดิ์ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนิติกร
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-166 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดกองกฎหมาย สํานักงาน
อธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองกฎหมาย กรรมการ
4. นางมุจลินท  สังขจุย กรรมการ
5. นางสาววารี  จุลโพธิ์ เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายณภัทร จึงเกษมศักดิ์ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-166 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ
ท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป
ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.8 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย จํานวน 4 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-122 ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-562 ตําแหนงเลขท่ี 1-2-21-1195 และ
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-21-1276 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เปนไปดวย
ความเรียบรอย คณะฯจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ดังนี้

1. นางสาวจิรนันท จุลบท วุฒิปริญญาโท วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป) (5 ป) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-122 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ

2. นายจาตุรนต ปานน้ําผึ้ง วุฒิปริญญาโท วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป) (5 ป) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-562 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ

3. นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม วุฒิปริญญาโท วุฒิ ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป )  จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป) (5 ป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-21-1195 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาภาพพิมพ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

4. นางสาวสุ กัญญา สอนบุญ วุฒิปริญญาโท วุฒิ ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป) (5 ป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-21-1276 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอยกเวนผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม  ตามขอ 4 (6) ผูซึ่งมีผลงานเปนท่ียอมรับ
อยางกวางขวางในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ และตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี
14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีมติเห็นชอบ ราง ประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ซึ่งไดระบุ
ขอกําหนดคุณสมบัติของอาจารยสําหรับการยกเวนคะแนนสอบภาษาอังกฤษไวแลว

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ท้ัง 4 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวจิรนันท จุลบท และ นายจาตุรนต ปานน้ําผึ้ง
1. คณบดคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
3. รองศาสตราจารยทิพเนตร แยมมณีชัย กรรมการ
4. นายรัชภูมิ  ทรงสําราญ เลขานุการ
5. นางสาวจุรารัตน  คนทน ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม
1. คณบดคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ
3. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
4. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ เลขานุการ
5. นางสาวจุรารัตน  คนทน ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวสุกัญญา สอนบุญ
1. คณบดคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาศิลปไทย กรรมการ
3. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
4. นายรัชภูมิ  ทรงสําราญ เลขานุการ
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5. นางสาวจุรารัตน  คนทน ผูชวยเลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลทั ้ง 4 ราย เ พื ่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

6 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ
1. นายธนากร ปริญญาศาสตร วุฒิ Doctor of Philosophy in Mathematics จาก

University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-226 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

2. นางสาวพัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-326 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

3. นางสาวจักรีพร สารนอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-31-1208 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561

4. นายนรเสฏฐ วิเศษสิงห วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-18-16 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561

5. นางสาวชนิสรา ประยงคหอม วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร ) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-312 อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,750 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี
15 พฤศจิกายน 2561
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6. นางสาวนัทชา สังขประเสริฐ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตําแหนง
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-21-920 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2561

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 6 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-2-05-665 นั้น
คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-665 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ศิลปศึกษา หรือ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562
ครั้งท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ 2562  และครั้งท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2562 ปรากฏวา ไมมี
ผูสมัครในตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุม ัต ิเปลี ่ยนเงื ่อนไขการบรรจุก อนดําเน ินการ
เปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชา
ทัศนศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา
หรือ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยตองจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้
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- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-665
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนและเง่ือนไข

การบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-55 และ

ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-289 สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร นั้น
เพ่ือใหการดําเนินการของคณะเภสัชศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค

ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนและเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-55 จาก ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปน ตําแหนง
ผูชวยสอนปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร

2. ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-289 จาก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปน ตําแหนง
ผูชวยสอนปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
และเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัตเิปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-6-05-149

สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร นั้น
เพ่ือใหการดําเนินการของคณะศึกษาศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค

ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-6-05-149 จาก ตําแหนง
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,230 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร เปน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
25,230 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-6-05-149 จาก ตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,230 บาท
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร เปน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,230 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายระพีพันธ
แกวออน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุแตงตั้ง นายระพีพันธ แกวออน วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
(ปจจุบันตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) ตําแหนงเลขท่ี 1-3-09-421 อัตราเงินเดือน เดือนละ 13,400 บาท
(ปจจุบันอัตราเงินเดือน เดือนละ 44,530 บาท) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 2 มิถุนายน 2553 ตอมา นายระพีพันธ แกวออน ไดรับทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555 ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก และสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  ตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ประกอบกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย
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ตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-655 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือรองรับ
การบรรจุ นายระพีพันธ แกวออน นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นายระพีพันธ แกวออน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน
เดือนละ 44,530 บาท จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-09-421 เปนตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-655 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 โดยให
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2555 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2555
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหนง เลขท่ีตําแหนง และงบประมาณเพ่ือการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18
จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายระพีพันธ แกวออน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 44,530 บาท จากตําแหนงเลขท่ี
1-3-09-421 เปนตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-655 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหคณะ/หนวยงาน ตนสังกัด
รับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือให
มหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
5 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
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นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวศุภกาญจน ผาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-39 อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,510 บาท สังกัดภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตวันท่ี
2 มิถุนายน 2559 (ตามหนังสือรับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี ศธ 0517.021/1357 ลงวันท่ี 18 เมษายน
2562 รับรองคุณวุฒิ นางสาวศุภกาญจน ผาทอง ศึกษาครบตามหลักสูตรไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ภาษาศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดลไดอนุมัติปริญญาใหตั้งแตวันท่ี
2 มิถุนายน 2559 และขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกกําหนดวันท่ีสอบวิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษาโดยผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีผูประเมิน) และ
ยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
23 พฤษภาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตรา
เงินเดือน เดือนละ 38,510 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก และปจจุบันอัตราเงินเดือน
เดือนละ 47,460 บาท)

2. นายระพีพันธ แกวออน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-09-421 อัตราเงินเดือน เดือนละ 44,530 บาท สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีกําหนด
4 ป ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน
2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 44,530 บาท เกินกวาอัตราการบรรจคุุณวุฒิปริญญาเอก)

3. นางสาวสมฤดี ศิลาฤดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-164 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,360 บาท สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการประมง
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกําหนด 5 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560
และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การประมง) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ซึ่งหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 2562
ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,360 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

4. นายกิตติคุณ สดประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-27-29 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,510 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร
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ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัง คีตวิจัยและพัฒนา
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 และได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติให
หนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยให มีผลตั้งแตวันท่ี
31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนวนัท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ี
สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,510 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

5. นายไตรรัตน สุมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-25-739 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,320 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การแปลภาษาอังกฤษและไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การแปลภาษาอังกฤษและไทย) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอ
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
31 พฤษภาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ
รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,320 บาท
เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนเพื่อการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ก า ร พ ิจ า ร ณ า ร า ย ชื ่อ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ส ัต ว ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2140/2561 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี
8 กุมภาพันธ 2562 นั้น

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีประกาศ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดแบงหนวยงานภายใน
ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยไมไดกําหนดสาขาวิชาไว จึงมีผลใหวาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรดังกลาวสิ้นสุดลงในวันท่ี 27 เมษายน
2562 และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่ง ท่ี 866/2562 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
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สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ
พ.ศ. 2559 ขอ 4 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ท่ีเสนอโดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 – 3 คน

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดสรรหากรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบรอยแลว ไดแก นางสุนันทา สมพงษ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบให นางสุนันทา สมพงษ เปนกรรมการประจํา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 รายงานผลการประเมินเพื่ อยายและเปลี่ ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง

นายชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย พนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-27-30
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,340 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร เปน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-3-27-382 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,340 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ดวยวุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 830 คะแนน
(เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย แลว เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,340 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นายชัยบรรฑิต
พืชผลทรัพย พนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-27-30 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 28,340 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร เปน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-382
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,340 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทคณาจารยประจํา
และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1088/2559 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 สั่งแตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพชร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2559 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพชร ไดรับอนุญาตใหลาออกจากตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ท่ี 1048/2562 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2560 ขอ 5 วรรคสอง กําหนดใหในกรณีท่ีคณบดีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีคณบดีพนจากตําแหนงหรือ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป ฉะนั้น จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีคณบดีพนจากตําแหนงหรือในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป ท้ังนี้ ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
โดยประกอบดวย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ
3. อธิการบดี เปนกรรมการ
4. คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5

หนึ่งคน เปนกรรมการ
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ
ในกรณีท่ีคณะท่ีไม มีการแบงหนวยงานเปนภาควิชาหรือสาขาวิชาตามวรรคหนึ่ ง

ใหกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจําหนึ่งคน เปนกรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูท่ีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน

และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย

(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
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(2) รองคณบดีของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ

(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัตหินาท่ีเลขานุการคณะเปนบุคลากร

สายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนประธานกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทคณาจารย
ประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจําและลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 74/2562 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2562 สั่งจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจางชั่วคราว ตามการแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 และ
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 180/2562 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 สั่งเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นวา
ควรปรับปรุงการจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสราง เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามจริง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการ
เปนไปดวยความเรียบรอย กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติยาย ตัดโอน
ตําแหนง และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําและลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจางประจํา รวม 3 ราย จากสังกัดงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารงาน
ท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ดังนี้

1. นางสาวจริยา สัจจาพิทักษ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
2-3-17-465 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 30,120 บาท จากสังกัดงานสื่อสารองคกร
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงาน
อธิการบดี

2. นายจตุพร มัจฉา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
2-3-17-563 ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 30,640 บาท จากสังกัดงานสื่อสารองคกร สํานักงาน
อธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี
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3. นางสาวพรธิภัสร จารุเรืองพงศ ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ตําแหนงเลขท่ี
1010 ตําแหนงพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 31,170 บาท จากสังกัดงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี
ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําและลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ซึ่งท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ไดมีมตอินุมัติใหเปดหลักสูตรดังกลาว นั้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมท้ังไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจายเบื้องตน และเปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการ
จัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.
.... โดยมอบหมายใหกองกฎหมายตรวจสอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ใน (ราง) ระเบียบดังกลาว เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติ
ใหปดหลักสูตรดังกลาวตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป

ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะเวียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรอง
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ขอกฎหมายเ พ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

อนึ่ ง  บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ งประมาณการคาใชจ ายให นัก ศึกษาทราบ และขอให
คณะโบราณคดีศึกษารายละเอียดการขอผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางการ
ดําเนินการในระหวางท่ีมหาวิทยาลัยออกระเบียบ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจาย
อ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี
1-5 (SU-TCAS) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและ

คาใชจายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 1-5 (SU-TCAS) พ.ศ.
2562 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 21/2561 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561
และครั้งท่ี 25/2561 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 นั้น

เนื่องจากการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบท่ี 3-4
ดําเนินการสมัครผานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) นักเรียนสามารถเลือกไดหลายสาขา/
คณะวิชา บริหารจัดการสิทธิ์โดย ทปอ. ทําใหรอบท่ี 5 ของการรับสมัครคัดเลือก คณะวิชามีคาใชจายในการ
ดําเนินการสอบสูงกวารอบอ่ืนๆ เนื่องจากจํานวนผูสมัครนอย แตการดําเนินการยังคงเหมือนเดิม ดังนั้น เพ่ือให
การดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 1-5 (SU-TCAS) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน
2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี
1-5 (SU-TCAS) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ข้ันต่ําฯ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1170/2560 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับ ระเบียบและประกาศเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ นั้น

บัดนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการปรับแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันต่ํา และผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. .... ใหเปนไปตามท่ี
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คณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับ ระเบียบและประกาศดานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี
14 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหใชหลักเกณฑฯตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันต่ํา และผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2559 โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ภาระงานข้ันต่ํา แยกออกเปน 2 กรณี ดังนี้
1.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผูมีภาระงานต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามท่ี

กฎหมายกําหนด ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 1.5 ของฐานในการคํานวณ
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีภาระงานต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด

ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 1 ของฐานในการคํานวณ
2. ดานผลงานทางวิชาการ แยกออกเปน 2 กรณี ดังนี้

2.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีผลงานทางวิชาการไมเปนไปตาม
ขอบังคับ อาจพิจารณาไมเลื่อนเงินเดือนจนกวาจะมีผลงานเปนไปตามขอบังคับนี้

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามขอบังคับ ใหจายเงิน
ประจําตําแหนงไมเกินรอยละหาสิบ จนกวาจะมีผลงานเปนไปตามขอบังคับนี้

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยน
ประเภทจากเงินรับฝาก เพื่อเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอาจารย
ชาวตางประเทศ และคาใชจายอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา)

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหการบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก เพ่ือเปนเงินเดือน คาจาง และ

คาตอบแทนอาจารยชาวตางประเทศ และคาใชจายอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มัธยมศึกษา) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 7 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภท
จากเงินรับฝาก เพ่ือเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอาจารยชาวตางประเทศ และคาใชจายอ่ืนๆ ของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก เพ่ือเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอาจารยชาว
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ตางประเทศ และคาใชจายอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตัดโอนรายรับจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป
ท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปน
ผูดําเนินการ

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาบูรณาการ ในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปซึ่งเปนวิชาบังคับ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาในลักษณะเหมาจายโดยจัดสรร
ใหแกคณะวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด

ในการนี้ เพ่ือใหการจัดสรรรายรับสอดคลองตามภารกิจการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปน
ผูดําเนินการ ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ คณะวิชาท่ีประสงคเปนผูบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปรวมกับ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามขอ 4 ใน (ราง) ประกาศ มีจํานวน 3
คณะวิชา ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนๆ
ในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP
(Silpakorn Test of English Proficiency) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

22 มกราคม 2562 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
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แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 ดวยแบบทดสอบ STEP ในวันเสารท่ี 29
มิถุนายน 2562 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนๆ ในการทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) พ.ศ. .... ซึ่งผาน
การพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนๆ ในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP
(Silpakorn Test of English Proficiency) พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียม

พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 นั้น
เนื่องจากอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ

จะตองจัดทําเปนระเบียบโดยสภามหาวิทยาลัย ตามความในขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียน
เรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562
เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา
โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป พรอมท้ังใหกองกฎหมายจัดทํา
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการ
พิเศษท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัยเสนอท่ีประชุมพิจารณาโดยดวน
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.8 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความรูความสามารถของขาราชการและลูกจางประจํา ผูขอเปลี่ยน
สถานภาพภายหลังกําหนดเวลาสามป นับแต วัน ท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ  พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไดกําหนดระยะเวลาและ
หลักเกณฑวิธีการในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของผูขอเปลี่ยนสถานภาพท้ังขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางมหาวิทยาลัย โดยผูขอเปลี่ยนสถานภาพท่ีไดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
ภายหลังกําหนดเวลาสามป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ใหกระทําไดเม่ือ
ก.บ.ม. ไดกําหนดกรอบอัตราท่ีจะบรรจุและไดมีการประเมินความรูความสามารถ และมีคณะกรรมการตามท่ี
อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. กําหนด นั้น

บัดนี้ ไดดําเนินการจัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความรูความสามารถของขาราชการและลูกจางประจํา ผูขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังกําหนดเวลา
สามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ พ.ศ. .... แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความรูความสามารถของขาราชการและลูกจางประจํา ผูขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลัง
กําหนดเวลาสามป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ  พ.ศ. ....
โดยกําหนดใหมีการประกาศกําหนดจํานวนกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรปละ 1 ครั้ง

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การกําหนดคาตอบแทนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทองเท่ียวเชิง

นิเวศสําหรับชุมชน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากองคการระหวางประเทศเพ่ือ

การอนุรักษธรรมชาติ ในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 60 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 203,000 บาท (สองแสน
สามพันบาทถวน) นั้น

เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 22 ไดกําหนดวา คาตอบแทนอ่ืนท่ีมีการกําหนดใหเบิกจายไดตามระเบียบ
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กระทรวงการคลังใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม แตหากมีเหตุผลความจําเปนท่ีตอง
เบิกจายเกินกวาอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเปน
กรณีไป คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน ดังนี้

1. คาตอบแทนหัวหนาโครงการ อัตรารายละ 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน)
2. คาตอบแทนผูประสานงานโครงการ อัตรารายละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดคาตอบแทนโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอในขอ 1 - ขอ 2

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ปการศึกษา
2562 กรณีท่ีลงทะเบียนมากกวา 22 หนวยกิต
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nanchong

Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจัดทําบันทึกความเขาใจ

ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nanchong Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
คณาจารย นักวิจัย และนักศึกษา การสรางโครงการวิจัยรวม รวมท้ังการประชุมทางวิชาการในระดับตางๆ
การแลกเปลี่ยนขอมูลและสิ่งพิมพ โปรแกรมหลักสูตรนานาชาติ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท้ังสองสถาบันเห็นชอบ
รวมกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี
ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Nanchong Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Nanchong Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ
ตางประเทศ (MOU และ MOA) ใหชัดเจน เพ่ือจะไดปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University
of Languages and International Studies สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The

University of Languages and International Studies สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา โครงการวิจัยรวม การอบรมและการฝกงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีท้ังสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของ
ท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสาร
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาเวียดนาม และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมี

ผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ The University of Languages and International Studies สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ The University of Languages and International Studies สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


