
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 18/2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
7. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
9. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

10. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
11. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
13. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
14. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
15. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
16. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
17. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
18. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
19. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
20. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
21. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง รักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
22. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
24. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
25. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
26. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
27. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
28. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
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29. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
7. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางมุจลินท สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง ลาพักผอนไปตางประเทศ
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
4. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

หมายเหตุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขอเสนอแตงตั้ งผู อํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหง

มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรครวมกับ

เครือขายสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (CEA) ไดจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสรางสรรค โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน รวมกับสถาบันอุดมศึกษา
และผูแทนจากภาคอุตสาหกรรมสรางสรรค เพ่ือระดมความคิดเห็นและนําเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากร
สรางสรรคใหกาวทันกับโลกยุคใหม ยกระดับผูประกอบการไทยใหสามารถนําความคิดสรางสรรคไปใชในการ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน และนําเศรษฐกิจสรางสรรคเชื่อมโยงสูระดับเศรษฐกิจฐานราก สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค โดย
รองนายกรัฐมนตรีไดกําชับใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมกับสํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค นําองคความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรืองานวิจัยท่ีมีอยู สราง
เครือขายใหเกิดข้ึนในระดับชุมชน เพ่ือใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมในภาคการเกษตร และสรางเครือขายทองเท่ียว
ชุมชนใหเกิดการกระจายรายไดในทุกภูมิภาค รวมถึงสรางเกษตรกรตนแบบหรือชุมชนตนแบบดานการทองเท่ียว
เพ่ือใหเปนตัวอยางและสรางแรงกระตุนใหทุกภาคสวนเห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผาน
สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ประธานขอใหคณะวิชา/สวนงานท่ีเก่ียวของเตรียมความพรอมเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.2 หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบุคลากรประเภทลูกจางช่ัวคราว
และขอกําหนดการบรรจุนักเรียนทุนอัตราใหม

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ในเบื ้องตน จํานวนทั้งสิ ้น 1,904.7053 ลานบาท โดยเปนแผนงานบุคลากรภาคร ัฐ จํานวน
1,409.8681 ลานบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเสนอขอจัดสรรงบบุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราวและนักเรียนทุน
อัตราใหมในแผนดังกลาว ไปแลวนั้น

ในการนี้ กองจัดทํางบประมาณดานสังคม 2 สํานักงบประมาณ ไดแจงหลักเกณฑพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดสรรงบประมาณ
บุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราว และขอกําหนดการบรรจุนักเรียนทุนอัตราใหม ดังนี้

1. งบบุคลากรรายการคาจางชั่วคราว ซึ่งเปนเกณฑการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว
ที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากรรายการคาจางชั่วคราวของสวนราชการใหกําหนดไดไมเกิน
จํานวนลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลัย
ไดรับจัดสรร จํานวนทั้งสิ้น 41 อัตรา (ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับจัดสรร จํานวน 43
อัตรา) ในดานตางๆ ดังนี้

ดานสังคมศาสตร
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 4 อัตรา
2) คณะโบราณคดี จํานวน 6 อัตรา
3) คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 อัตรา (จากเดิม จํานวน 2 อัตรา)
4) คณะอักษรศาสตร จํานวน 12 อัตรา
5) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 3 อัตรา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6) คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 อัตรา
7) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 อัตรา
8) คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 อัตรา (จากเดิม จํานวน 3 อัตรา)

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

10) คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 อัตรา
2. การเสนอขอกรอบอัตรานักเรียนทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงบประมาณไมได

จัดสรรงบประมาณให ไมวาจะเปนทุนใดก็ตาม จึงใหมหาวิทยาลัยใชกรอบและงบประมาณจากท่ีมีอยูเดิม
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหหาแนวทางในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบง
หนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 9 และฉบับท่ี
10) พ.ศ.2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยและการแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวนั้น

บัดนี ้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง การจัดตั ้ง
สวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื ่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี
11 กันยายน 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 เสร็จเรียบรอยแลว

ทั้งนี้ ขอใหสวนงานตามประกาศฯ ดังกลาวขางตน ดําเนินการเกี่ยวกับจัดสรรอัตรากําลัง
ตามโครงสรางองคกรตามแบบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสรางองคกรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหสวนงานตามประกาศฯ ดังกลาวขางตน ดําเนินการเก่ียวกับ
จัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางองคกรตามแบบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสราง
องคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางนุชวลี กิจคา

เพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ี กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-39 สังกัดงานจัดการศึกษา นั้น
กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับ

การคัดเลือกคือ นางนุชวลี กิจคา วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) เกียรตินิยมอันดับ 2
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางนุชวลี
กิจคา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-19-39 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ
3. นางสาวลัดดา สุวรรณจินดา กรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก  แจมถ่ิน กรรมการ
5. นางสาวชิดชนก อินทรปญญา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางนุชวลี กิจคา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-39 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางชุดาธินี รูปสูง
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ี กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

พยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-641 สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา นั้น
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ

นางชุดาธินี รูปสูง วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแกน กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางชุดาธินี รูปสูง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
พยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-641 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและ
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สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. นางสาวนงคราญ  สระทองหน กรรมการ
5. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางชุดาธินี รูปสูง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-641 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย และขออนุมัติ
บรรจุ นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ นักเรียนทุนฯ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ตามความตองการของภาควิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯ ท่ีภาควิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบกับคณะฯ ไดมีคําขอ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว แตยังไมมีกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานชดใชทุนของ นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ นักเรียนทุนฯ

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน

1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

2. ขออนุมัติจาง นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
โดยขอยกเวนผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ตามขอ 4 (6) ผูซึ่งมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติ
หรือในระดับนานาชาติ โดย นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานศิลปศึกษา (จิตรกรรม)
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เปนผูมีประสบการณและมีความรู ความเชี่ยวชาญดานจิตรกรรมสรางสรรค อีกท้ังยังมีผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการยอมรับ
ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ เชน รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งท่ีดีสูชีวิต” ครั้งท่ี 22
รางวัลดีเดน การประกวดศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งท่ีดีสูชีวิต” ครั้งท่ี 21 รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัยพานาโซนิค ครั้งท่ี 12 และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดจิตรกรรมรวมสมัยพานาโซนิค
ครั้งท่ี 11

3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดีคณะจติรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
4. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ เลขานุการ
5. นางสาวจุรารัตน  คนทน ผูชวยเลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงบประมาณไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับ
นักเรียนทุน ไมวาจะเปนทุนใดก็ตาม โดยขอใหมหาวิทยาลัยใชกรอบและงบประมาณจากท่ีมีอยูเดิม ดังนั้น
ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี้

1. ใหใชกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ไดรับการจัดสรรเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตําแหนงเลขท่ี 1-2-21-1275
สังกัดภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย
นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์

2. อนุมัติใหจาง นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-21-1275 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อ
ท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป
ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 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
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายพงษพันธ จันทนมัฏฐะ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-532 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,560 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/
สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 และงานการ
เจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ี
งานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 37,560 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นางสาวริญญาภัทร นิธิภัทรอนันต พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-535 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,840 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/
สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 โดยงานการ
เจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ี
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งานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน
เดือนละ 36,840 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

3. นายถนอมจิตร ชุมวงค พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-1228 อัตราเงินเดือน เดือนละ 81,888 บาท สังกัดภาควิชา
ประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาทัศนศิลป ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป 4 เดือน 15 วัน โดยใชเวลาราชการบางสวน
ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 7 ชั่วโมง/สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2562 โดยให
มีผลตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 81,888 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาเอก)

4. นางสาวสาวิกา กัลปพฤกษ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-499 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,100 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนด 4 ป 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 ตุลาคม 2561
และไดสํ า เ ร็ จการ ศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรั ชญาดุษฎีบัณ ฑิต  ( เพาะ เลี้ ย งสั ตวน้ํ า )  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติ ซึ่งหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 โดยใหมีผลตั้งแต
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,100 บาท เกินกวาอัตรา
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

5. นางรุงนภา ชีวรัศมี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-132 อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,560 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 1 ป 10 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม
2557 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
4 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,560 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให เพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขอเสนอแตงตั้งผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี
21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 ไดแบงหนวยงานภายในของ
สํานักงานอธิการบดี โดยใหมีศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร (Centre for Educational
Innovation, Silpakorn University) เปนหนวยงานภายในระดับกองท่ีมีภาระหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย นั้น

โดยขอ 6 และขอ 7 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2562 กําหนดใหในศูนยมีผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย และ
การแตงตั้งผูอํานวยการ ในกรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-400 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามขอ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการ
ไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 กลาวคือ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพประจํา เปนผูสามารถอุทิศเวลาทํางานใหกับ
ศูนยไดอยางเต็มท่ี และมีความรูและประสบการณดานการบริหารงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การสรรหาคณะกรรมการประจําหอศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป

ตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม 2560 และไดครบวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2562 เปนตนมา
ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป พ.ศ. 2559 ขอ 4 กําหนดใหมี
คณะกรรมการประจําหอศิลป ประกอบดวย
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4.1 ผูอํานวยการหอศิลป เปนประธาน
4.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยหอศิลป เปนกรรมการ

และอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 - 3 คน
4.3 รองอธิการบดท่ีีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
4.4 รองผูอํานวยการหอศิลป จํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ
4.5 กรรมการซึ่งอธกิารบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ

โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวนไมเกิน 3 คน
โดยท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 23/2561 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติใหชะลอการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําหอศิลปไวกอน และใหดําเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํา
หอศิลป พ.ศ. 2559 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี
27 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหงดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป
พ.ศ. 2559 ขอ 4.4 ไปกอน โดยใหคณะกรรมการประจําหอศิลปประกอบดวยประธานกรรมการตามขอ 4.1
และกรรมการตามขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํา
หอศิลป พ.ศ. 2559 จนกวาจะมีการแตงตั้งรองผูอํานวยการหอศิลป ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยฯ เสนอ ประกอบกับขอ 4 วรรคสี่ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําหอศิลป พ.ศ. 2559 กําหนดใหในกรณีท่ีกรรมการตาม
ขอ 4.2 และขอ 4.5 พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมแลว นั้น

บัดนี้ หอศิลปมีความประสงคขอแตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป ท้ังนี้ ตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยหอศิลป
จํานวน 1 – 3 คน โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหา
กรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูแทนจากคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายชื่อ
ผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม จากรายชื่อท่ีคณะและสวนงานนําเสนอ เพ่ือใหไดรายชื่อจํานวนไมเกิน 3 คน
เปนกรรมการประเภทผูแทนคณาจารยประจํา

บัดนี้ หอศิลปไดสรรหากรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบรอยแลว ไดแก
1. อาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
2. นายอรรฆย ฟองสมุทร

และคณะวิชาและสวนงานไดเสนอรายชื่อผูแทนจากคณะและสวนงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ
ประจําหอศิลป ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. เห็นชอบรายชื่อกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดแก

1.1 อาจารยสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
1.2 นายอรรฆย ฟองสมุทร

2. แตงตั้งผูแทนคณาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการประจําหอศิลป
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน 3 ราย ดังนี้

2.1 อาจารยสาครินทร เครือออน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

2.2 อาจารย ดร.นนท คุณคํ้าชู
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2.3 ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
คณะโบราณคดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติยาย เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง ตัดโอนตําแหนง อัตราเงินเดือนและ
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีจะมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงิน

งบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-12-1212 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เนื่องจากไดรับอนุมัติ
ใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งวางอยูใน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไปตั้งจายสังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัตดิังนี้

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-2-12-1212 จากอัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี สังกัดงานวิเคราะห
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เปนอัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท เงื่อนไขการบรรจุวุฒิ
ปริญญาโท ไปตั้งจายในสังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
2 ตุลาคม 2562

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววราภรณ
วิเศษพานิชกิจ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-531 อัตราเงินเดือน เดือนละ
32,380 บาท เปนตําแหนงเลขท่ี 2-2-12-1212 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,380 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและ
วิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันท่ี
2 ตุลาคม 2562 ท้ังนี้ ใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18
จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ

3. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-531 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,380 บาท เงื่อนไขการ
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บรรจุวุฒิปริญญาโท จากสังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายใน
สังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจาง

ดวยเงินงบประมาณแผนดินและเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-12-1212 จากอัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี สังกัด
งานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เปนอัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท เงื่อนไข
การบรรจุวุฒิ ปริญญาโท ไปตั้งจายในสังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววราภรณ
วิเศษพานิชกิจ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-531 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 32,380 บาท เปนตําแหนงเลขท่ี 2-2-12-1212 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,380 บาท สังกัด
งานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติ งาน
ตอเนื่องกัน ตัง้แตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ท้ังนี้ ใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการรอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ

3. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบ อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-531 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,380 บาท
เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท จากสังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ไปตั้งจายในสังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง ยายและเปลี่ยน
เลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธีระวัฒน จันทึก

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174 อัตราเงินเดือน เดือนละ 45,290 บาท สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจาก นางสาวฐิติมา เวชพงศ ตําแหนงอาจารย ผูครองอยูเดิมไดรับอนุญาตใหยายไป
ดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2560 นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัตดิังนี้

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย  ตํ าแหนง เลขท่ี  1 -2-23-174 อัตราเงินเดือน เดือนละ
45,290 บาท จากสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
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2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นายธีระวัฒน จันทึก ตําแหนงรองศาสตราจารย
จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-76 เปนตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174 อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,210 บาท สังกัด
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
ท้ังนี้ ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยใหคณะ/หนวยงาน ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตาง
พรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจาง

ดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174 อัตราเงินเดือน เดือนละ
45,290 บาท จากสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นายธีระวัฒน จันทึก ตําแหนงรองศาสตราจารย
จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-76 เปนตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174 อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,210 บาท สังกัด
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหคณะ/หนวยงาน ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตาง
พรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18  จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงาน
และกองทุนสวัสดิการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป นั้น

ในการนี้ คณะวิชา/สวนงานไดรับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 34 อัตรา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหาร
อัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะวิชา/สวนงานจึงประสงคขออนุมัตดิังนี้

1. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 29 ราย
โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้
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สวนงาน/ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สังกัด เงินเดือน
(บาท)

ตําแหนง
เลขที่เดิม

ตําแหนง
เลขที่ใหม

หมายเหตุ

สํานักงานอธิการบดี
กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
1. นางสาวธิติมา สุทธบิุตร

2. นายกิตติศักดิ ์เสมอสุข

3. นางสาวขนิษฐา
อินทรปญญา

นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานกิจการพิเศษ
กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี
นายชางปฏิบัติการ
งานชางและซอมบํารุง
กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานบริหารงานทั่วไป
กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี

32,060

33,040

31,840

2-3-17-250

2-3-17-253

2-3-17-251

2-2-08-960

2-2-11-975

2-2-11-976

กองแผนงาน
1. นายยทุธพงษ

วัฒนกุลเจริญ
สถาปนิกปฏิบัติการ
งานวางแผนและพัฒนา
กายภาพ
กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี

20,540 2-3-18-668 2-2-18-815 โดยใหนับ
รวมระยะ
เวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน
ตั้งแต 8
พ.ค. 62

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ
1. นางสาวเกวลี แพงตาย นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
สํานักงานคณบดี
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ

37,770 2-3-01-510 2-2-21-984
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สวนงาน/ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สังกัด เงินเดือน
(บาท)

ตําแหนง
เลขที่เดิม

ตําแหนง
เลขที่ใหม

หมายเหตุ

คณะโบราณคดี
1. นายเกียรตินาวิน

ศรีธัญรัตน
อาจารย
ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะโบราณคดี

36,100 1-3-02-125 1-2-23-1392

คณะมัณฑนศิลป
1. นายศุภโชค ชุมสาย

ณ อยุธยา
อาจารย
ภาควิชาการออกแบบ
เคร่ืองแตงกาย
คณะมัณฑนศิลป

27,710 1-3-04-247 1-2-04-395

คณะอักษรศาสตร
1. นางสาวคัททิยากร

ศศิธรามาศ

2. นางสาวนิธิวดี สวัสดี

3. นายคงกฤช ไตรยวงค

4. นางสาวหทัยวรรณ
เจียมกีรติกานนท

5. นางสาวสิริวรรณ แซโงว

6. นายปวริส มนิา

7. นางสาวเพชรดา
ชุนออน

ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะอักษรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร
อาจารย
ภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร
อาจารย
ภาควิชาภาษาปจจุบัน
ตะวันออก
คณะอักษรศาสตร
อาจารย
ภาควิชาภาษาปจจุบัน
ตะวันออก
คณะอักษรศาสตร
อาจารย
ภาควิชานาฏยสังคีต
คณะอักษรศาสตร
อาจารย
ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะอักษรศาสตร

44,090

43,910

35,930

37,300

33,810

38,990

36,780

1-3-06-827

1-3-06-741

1-3-06-786

1-3-06-642

1-3-06-513

1-3-06-788

1-3-06-787

1-2-25-1349

1-2-25-1044

1-2-06-834

1-2-25-1244

1-2-25-1041

1-2-25-1049

1-2-25-1345
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สวนงาน/ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สังกัด เงินเดือน
(บาท)

ตําแหนง
เลขที่เดิม

ตําแหนง
เลขที่ใหม

หมายเหตุ

8. นางสาวบุษกร
จินตธนาวัฒน

9. นายชัชชัย
กสิวาณิชยกุล

นักการเงินปฏิบัติการ
งานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษา
สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร

32,560

32,200

2-3-06-514

2-3-06-279

2-2-06-836

2-2-25-1024

คณะศึกษาศาสตร
1. นางสาวเก็จวิรัล

ตั้งสิริวัสส
อาจารย
ภาควิชาการสอนภาษา
นานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร

29,250 1-3-05-408 1-2-05-838

คณะเภสัชศาสตร
1. นายศรัณย

ตันตะราวงศา
2. นางสาวสนิีนาฏ

กริชชาญชัย

3. นายประสพชัย
พัฒนโรจนโสภณ

4. นายเฉลียว ผักพลบั

อาจารย
คณะเภสัชศาสตร
อาจารย
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร
อาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ
งานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดี
คณะเภสัชศาสตร

37,910

34,020

34,020

32,190

1-3-08-574

1-3-08-575

1-3-08-5

2-3-08-186

1-2-08-868

1-2-08-869

1-2-28-1393

2-2-08-886

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นายณัฐ ธัชยะพงษ อาจารย

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

41,790 1-3-09-303 1-2-29-1152
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สวนงาน/ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สังกัด เงินเดือน
(บาท)

ตําแหนง
เลขที่เดิม

ตําแหนง
เลขที่ใหม

หมายเหตุ

สํานักหอสมุดกลาง
1. นางสาวสินีนาฏ

ทรัพยแตง

2. นายมีชัย วุฒิไกรบัญฑิต

3. นางสาวรุงทิวา ฝายดี

4. นางสาวศิริรัตน ไชยพงษ

5. นางปรวรรณ ออนดี

6. นายจักรกริช อมศิริ

7. นางสาวอินทรา
อินทรตามา

นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
สํานักงานสํานัก
หอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลาง
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
สํานักงานสํานัก
หอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลาง
ผูปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน
หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร
สํานักหอสมุดกลาง
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
หอสมุดสาขา วังทาพระ
สํานักหอสมุดกลาง
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
ฝายโสตทัศนศึกษา
หอสมุดสาขา วังทาพระ
สํานักหอสมุดกลาง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ
งานโสตทัศนวัสดุ
หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
สํานักหอสมุดกลาง
ผูปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน
หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักหอสมุดกลาง

22,330

20,990

26,050

24,460

26,640

28,810

25,970

2-3-14-202

2-3-14-507

2-3-14-337

3-14-341

2-3-14-505

2-3-14-506

2-3-14-338

2-2-36-1161

2-2-36-1166

2-2-36-1170

2-2-14-890

2-2-36-1179

2-2-36-1172

2-2-36-1160



20

สวนงาน/ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สังกัด เงินเดือน
(บาท)

ตําแหนง
เลขที่เดิม

ตําแหนง
เลขที่ใหม

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร
1. นางสาวปาริชาติ

อรามสรอย
นักการเงินปฏิบัติการ
งานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร

33,800 2-3-07-284 2-2-07-850

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งเดิมใหคณะวิชา/สวนงานรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18 จากจํานวน
เงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ โดยใหไปเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยคณะวิชา/สวนงานไมตองรับผิดชอบนําสงเงินเดือนสวนตาง
และเงินสวัสดิการรอยละ 18 อีกตอไป จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และใหมี
ผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

สวนงาน/ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สังกัด เงินเดือน
(บาท)

ตําแหนง
เลขท่ีเดิม

ตําแหนงเลขท่ี
ใหม

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร
1. นายอิสระ มะศิริ ผูชวยศาสตราจารย

ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร

47,930 1-2-07-724 1-2-27-1093

กองกิจการนักศึกษา
1. นายมนตรี

มหาวรการ

2. นางสาวเจิมทพิย
ปฐมกนก

3. นางสาวจารุวรรณ
สทานพล

นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานศิษยเกาและชุมชน
กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

31,640

31,820

31,340

2-2-20-763

2-2-20-764

2-2-20-825

2-2-20-822

2-2-20-824

2-2-06-940
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 29 ราย
ท้ังนี้ ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร
ขอถอนชื่อ นางสาวปาริชาติ อรามสรอย ออกจากการยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งเดิมใหคณะวิชา/สวนงานรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18
จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ โดยใหไปเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน โดยคณะวิชา/สวนงานไมตองรับผิดชอบนําสง
เงินเดือนสวนตางและเงินสวัสดิการรอยละ 18 อีกตอไป จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน และใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สาย
วิชาการ ท่ีมีอายุเกิน 60 ป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562

ไดพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตอการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุครบหกสิบปบริบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) และมีมติเห็นชอบการตอการจาง ราย
รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร แตการตอ
การจางดังกลาวจะสมบูรณเม่ือไดมีการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยกอนสิ้นปงบประมาณ
ท่ีจะเกษียณอายุ จึงจะสามารถดําเนินการตอการจางได นั้น

เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดพิจารณา
เห็นวา รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญในการดําเนินงานของหลักสูตร
และคณะสถาปตยกรรมศาสตร รวมถึงมีความสามารถอันเปนประโยชนอยางมากตอการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตรภายใตความรับผิดชอบของภาควชิาศิลปสถาปตยกรรม

เพ่ือใหภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปดวย
ความเรียบรอย ประกอบกับ รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล เปนผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และมีสุขภาพแข็งแรง คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขอตอการจาง รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล
พนั กงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนั กงานประจํ า สายวิ ชาการ สั งกัดภาควิ ชาศิลปสถาป ตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตอไปอีกเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30
กันยายน 2563 โดยใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป เปนกรณีพิเศษ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 23 วรรคสอง กําหนดใหมหาวิทยาลัยอาจตอ
การจางพนักงานประจําท่ีจะเกษียณอายุ ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยใหทํา
สัญญาจางการเปนพนักงานประจําคราวละหนึ่งป มีระยะเวลาไมเกินหาป และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอสัญญาจาง รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

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

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน 5 หลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
3. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (โครงการพิเศษ)
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหเปด

หลักสูตร
5. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหเปดหลักสูตร)
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
เพ่ือใหเปนไปตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



23

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ  และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงท่ี
จะใหใชเพื่อประเมินใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญการ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพื่อเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ

สรุปเรื่อง
ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ขอ 5 กําหนดใหกองทรัพยากร
มนุษยตรวจสอบจํานวนระดับตําแหนงท่ีจะกําหนดใหใชเพ่ือประเมินกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนของสวนงาน
ตางๆ ตามท่ีไดรับอนุมัติจํานวนไว โดยใหนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาใหความเห็นชอบ และมหาวิทยาลัย
ประกาศใหทราบเปนการลวงหนาปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป และใหประกาศแกไขเพ่ิมเติม
เม่ือมีตําแหนงวางลง และขอ 20 กําหนดใหการเสนอขอแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงสูงข้ึน
เพ่ือดํารงตําแหนง ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ใหดําเนินการไดตอเม่ือมีจํานวนระดับตําแหนงดังกลาววางอยูและสวนงานโดยมติคณะกรรมการ ประจําสวนงาน
เห็นสมควรใหมีการคัดเลือก โดยใหเสนอ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการเปดใหมีการคัดเลือกไดปละ
2 ครั้ง ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานไวเปนการลวงหนา แลวจึงใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดี
มอบหมายประกาศกําหนดจํานวนและระดับตําแหนงท่ีสมควรเปดใหมีการคัดเลือก

สวนการเสนอขอแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงสูงข้ึนเพ่ือดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ใหสามารถดําเนินการไดในทุกตําแหนงตามรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยได
เปดใหมีการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง

เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการประเมินคางานเพ่ือกําหนดจํานวนกรอบ
ท่ีพึงมีเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ระดับชํานาญการ (กรณีประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ท้ังนี้ ในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ตําแหนงระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ ตามขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. 2562 กําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญงาน
และระดับชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนงท่ีมีคนครองโดยไมตองมีการประเมินคางาน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
ตามขอบังคับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
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มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562  กองทรัพยากรมนุษยจึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงท่ีจะกําหนดใหใช
เพ่ือประเมินกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน เฉพาะ
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดให
มีการคัดเลอืกพนกังานมหาวทิยาลัย ประเภทพนกังานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดบัตาํแหนงที่
สูงขึ้น เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ

อนึ่ง ในสวนของระดับชํานาญการ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือมหาวิทยาลัยทําการประเมินคางาน
เพ่ือกําหนดจํานวนตําแหนงท่ีพึงมีเรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดจํานวนระดับตําแหนงท่ีจะใหใชเพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญการ ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 แนวทางการดําเนินการสําหรับโปรแกรม ฐานขอมูล และคาบํารุงรักษา

เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 15/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

13 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จัดทําระเบียบ/ประกาศ
กําหนดอัตราค าใชจ ายสํ าหรับคณะวิชา ท่ีประสงค ใช โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ Turnitin นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจําเปนตองใชโปรแกรมในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานวิชาการ
ในการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย และคุณภาพผลงานท่ีจะตีพิมพใน
วารสาร Science, Engineering and Health Studies ซึ่งปจจุบันวารสารไดรับคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล
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Scopus แลว รวมถึงวารสารอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยดูแล สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
ไดหารือรวมกับสํานักหอสมุดกลางซึ่งเปนผูรับผิดชอบดูแลระบบ Turnitin จึงขอหารือดังนี้

1. การลดจํานวนผูใชและอัตราคาใชจายโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
Turnitin

จากเดิม บริษัท Promotion & Service Co., LTD. ไดเสนอราคาโปรแกรมดังกลาวจาก
ผูใชงานท่ีเปนอาจารย/บุคลากร จํานวน 200 ราย และนักศึกษา จํานวน 2,000 ราย สําหรับระยะเวลาตาม
สัญญา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 เปนจํานวนเงิน 775,215 บาท

เปน มหาวิทยาลัยขอใหบริษัท Promotion & Service Co., LTD. เสนอราคาโปรแกรม
ดังกลาวใหมจากผูใชงานท่ีเปนอาจารย/นักวิจัย จํานวน 30 ราย และนักศึกษา จํานวน 300 ราย (จํานวน
ผูใชบริการจริง) สําหรับระยะเวลาตามสัญญา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563
เปนจํานวนเงิน 316,800 บาท

2. การมอบหมายใหสํานักหอสมุดกลางเปนผูดูแลระบบ เนื่องจากมีผูท่ีดูแลและใชระบบอยูแลว
3. การเบิกจายคาโปรแกรมตรวจสอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ Turnitin จากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหเกิดประโยชนสุงสุดกับคณะวิชา/
หนวยงาน และผูใชบริการสามารถใชงานไดตอเนื่องและไมเกิดปญหาในเรื่องผูรับผิดชอบคาใชจาย

ท้ังนี้ นอกจากโปรแกรมตรวจสอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ Turnitin แลว สํานักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ขอเบิกจายคาใชจายสําหรับโปรแกรม ฐานขอมูล และ
คาบํารุงรักษาตางๆ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใช
ในการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ดังนี้

(1) โปรแกรมและฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค เชน โปรแกรม Adobe ฐานขอมูล SCOPUS

(2) การบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานวิจัย (เฉพาะ Post Audit) ฐานขอมูลงานวิจัยและ
สรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) ปละไมเกิน 400,000 บาท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการสําหรับโปรแกรม
ฐานขอมูล และคาบํารุงรักษา เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
ตามท่ีสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเสนอ ดังนี้

1. ลดจํานวนผูใชและอัตราคาใชจายโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin
ตามจํานวนผูใชบริการจริงท่ีเปนอาจารย/นักวิจัย จํานวน 30 ราย และนักศึกษา จํานวน 300 ราย สําหรับ
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563 เปนจํานวนเงิน 316,800 บาท

2. มอบหมายใหสํานักหอสมุดกลางเปนผูดูแลระบบ
3. เบิกจายคาโปรแกรมตรวจสอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ Turnitin จากกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบงจายจากคณะวิชาและ
สวนกลาง



26

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 รายช่ือนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาไดดําเนินการแจงใหคณะวิชาพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษา

ผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2562 เพ่ือเขารับพระราชทานทุนในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาไดเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีคณะวิชาตางๆ เสนอเขารับ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2562 ดังนี้

ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ไดแก
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

นายกองภพ เบ็ญจนิรัตน รหัสนักศึกษา 01580005 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นางสาวพรนภา รอนยุทธ รหัสนักศึกษา 02580091 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60
3. คณะโบราณคดี

นายเลงเลิศ กอบผลเจริญ รหัสนักศึกษา 03590269 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
4. คณะมัณฑนศิลป

นางสาวชนินาถ เชื้อหอม รหัสนักศึกษา 04590079 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
5. คณะอักษรศาสตร

นายเฉลิมชัย พงษเจีย รหัสนักศึกษา 05590056 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
6. คณะศึกษาศาสตร

นางสาววริษา รีชีวะ รหัสนักศึกษา 06580355 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97
7. คณะวิทยาศาสตร

นายชิษณุชา ฉัตรตระกูลไพศาล รหัสนักศึกษา 07590282 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98
8. คณะเภสัชศาสตร

นางสาวฐิติปญชยา ปญญา รหัสนักศึกษา 08570028 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวจิราพัชร คงทอง รหัสนักศึกษา 09590027 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94
10. คณะดุริยางคศาสตร

นางสาวชัญญา บุญเอ่ียม รหัสนักศึกษา 10590134 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวพัสวี พวงเงิน รหัสนักศึกษา 11590285 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
12. คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพรญาณี หิรัญศุภโชติ รหัสนักศึกษา 12590679 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาววรรณพร อาจนอย รหัสนักศึกษา 13590103 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89
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14. วิทยาลัยนานาชาติ
นายปณณวัฒน ซื่อเพียรธรรม รหัสนักศึกษา 90590138 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97

ทุนภูมิพล ประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ไดแก
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

นางสาวสุพิชฌาย สุตัณฑวิบูลย รหัสนักศึกษา 01580101 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นางสาวณรดี ณ ถลาง รหัสนักศึกษา 02580078 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60
3. คณะโบราณคดี

นายเอกะสิทธิ์ สุมะนะ รหัสนักศึกษา 03590068 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.68
4. คณะมัณฑนศิลป

นางสาวเวนิกา กังสดาร รหัสนักศึกษา 04590238 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.63
5. คณะอักษรศาสตร

นางสาวสรัลพร แสนทวีสุข รหัสนักศึกษา 05600392 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.68
6. คณะศึกษาศาสตร

นายนัทพล ถวิลออน รหัสนักศึกษา 06590041 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66
7. คณะวิทยาศาสตร

นายปรเมษฐ วิชิตนพวรรณ รหัสนักศึกษา 07600632 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85
8. คณะเภสัชศาสตร

นางสาวชนิสรา อนะมาน รหัสนักศึกษา 08590027 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.57
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวณัฐชยา พันธศรี รหัสนักศึกษา 09590245 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.31
10. คณะดุริยางคศาสตร

นาอิทธิเทพ ชุมเมฆ รหัสนักศึกษา 10590041 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.43
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

นายกฤษนัย เจริญวัฒนวิญู รหัสนักศึกษา 11600106 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.39
12. คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวเพชราภรณ  คงเจริญ รหัสนักศึกษา 12590683 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.46
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนบดี วิสุทธิพันธ รหัสนักศึกษา 13590456 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.23
14. วิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวชนภา บริบูรณ รหัสนักศึกษา 90590038 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจําป 2562 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14
ทุน ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ เพ่ือเขารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2561 ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับ
คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2561

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป

การศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 3 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2562 และระดับคณะวิชา/หนวยงาน
เทียบเทา ระหวางวันท่ี 8 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว นั้น

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้

ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวนท้ังสิ้น 203 หลักสูตร ซึ่งเปน

หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 202 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 88 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จํานวน 72 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 42 หลักสูตร จากผลการประเมินพบวา
หลักสูตรมีการพัฒนาดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยทุกหลักสูตรมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา มีผลการประเมิน “ผาน” องคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) (รอยละ 100) ในจํานวนนี้
เปนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป จํานวน 182 หลักสูตร (รอยละ 90.10) เพ่ิมข้ึนจาก
ปการศึกษา 2559 และ 2560 ซึ่งมีหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึนไป จํานวน 155 หลักสูตร
(รอยละ 80.31) และ 170 หลักสูตร (รอยละ 86.29) ตามลําดับ

ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 20 หนวยงาน ประกอบดวย 15 คณะวิชา และ 5 หนวยงาน พบวาโดยสวนใหญ
คณะวิชา/หนวยงานมีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป จํานวน 18 หนวยงาน ประกอบดวย 14 คณะวิชา และ 4
หนวยงาน (รอยละ 90)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของทุกฝายมีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง และเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใชเกณฑมาตรฐานสากล Asean University Network Quality Assurance
(AUN-QA) และการพัฒนาคุณภาพระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทาดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยมีกําหนดเริ่มใช
เกณฑมาตรฐานสากลดังกลาวในการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2562 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2561 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอดําเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร ณ พื้นท่ีสวนขยายการ
จัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เก่ียวกับการปรับปรุงการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง และนักศึกษาชั้นปท่ี 3
และชั้นปท่ี 4 ณ อาคาร กสท. โทรคมนาคม (ไปรษณียกลาง) (บางรัก) เพ่ือสานตอเจตนารมณท่ีสอดคลองกับ
แนวคิดเชื่อมตอกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในเมือง นั้น

เนื่องจากการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดสงผลกระทบตอการเรียนการ
สอนเปนอยางมาก ประกอบกับความเชื่อม่ันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีเคยใหความสนใจแอดมิชชั่น
ลดลง ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงคขอดําเนินการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City
Campus เมืองทองธานี ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ แลวใหนําเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรวจสอบและแกไข
สถานท่ีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาวท่ีระบุไวในแบบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) เปน
จังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การเปดหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา)
(EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ไดดําเนินการจัดการ

เรียนรูภายใตปรัชญาโรงเรียน “ปญญาดี รูวิถีวัฒนธรรมไทย กาวไกลสูสากล” ตั้งแตปการศึกษา 2548 ในระดับ
ปฐมวัย เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาคนควา ฝกประสบการณ และศึกษาวิจัย ของคณาจารย นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป
เนื่องจากบริบทของสังคมยุคเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21
โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนทักษะท่ีมีความจําเปนในการพัฒนาผูเรียนใหกาว
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สูความเปนสากล เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกท่ีมีคุณภาพ จึงมุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ทางดานภาษา โดยสงเสริมใหผูเรียนไดสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีเปนเจาของภาษา ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมกับเจาของภาษา เพ่ือเปนการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูเรียนควรไดรับการ
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งตรงกับยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร ป 2559 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) สูประชาคมอาเซียนและสากล นั้น

ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเปดหลักสูตร
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ท้ังดานการฟง พูด อาน เขียน สําหรับการสื่อสารในระดับสากล พัฒนาผูเรียนใหมีความม่ันใจในการ
ใชภาษาอังกฤษ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เห็นคุณคาและประโยชนของภาษาอังกฤษ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอได โดยเริ่มดําเนินการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
ในปการศึกษา 2563 กําหนดจํานวนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 35 ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปดหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา
2563 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
และวิทยาลัยนานาชาติ ขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และคาเบี้ย

ประกันอุบัติเหตุ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ดังนี้
ระดับปริญญาบัณฑิต
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ นักศึกษาพิเศษจาก Hungkuang University

ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยนักศึกษาจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 จํานวน
2 ราย

2. คณะมัณฑนศิลป นักศึกษาพิเศษจาก Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี
โดยนักศึกษาจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 ราย

3. คณะอักษรศาสตร นักศึกษาพิเศษจาก Hamburg University สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
โดยนักศึกษาจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 จํานวน 1 ราย



31

4. คณะวิทยาศาสตร นักศึกษาพิเศษจากโครงการ Summer @Silpakorn 2019 โดยนักศึกษา
จะเขาศึกษาระหวางวันท่ี 9-17 กรกฎาคม 2562 จํานวน 30 ราย

5. คณะเภสัชศาสตร นักศึกษาพิเศษจากประเทศญี่ปุน โดยนักศึกษาจะเขาศึกษาระหวาง
วันท่ี 20 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 จํานวน 1 ราย

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาพิเศษจากโครงการ Entech
Summer Course 2019 ภายใตโครงการ Silpakorn International Training and Short Course 2019
โดยนักศึกษาจะเขาศึกษาระหวางวันท่ี 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 จํานวน 13 ราย

7. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาพิเศษจากโครงการ Asat  Summer
Course 2019 ภายใตโครงการ Silpakorn International Training and Short Course 2019 โดยนักศึกษา
จะเขาศึกษาระหวางวันท่ี 7-14 กรกฎาคม 2562 จํานวน 23 ราย

8. คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาพิเศษจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562
จํานวน 56 ราย พรอมท้ังขอยกเวนคาหอพัก โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท ตอป ดังนี้

- Guangxi Arts University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 7 ราย
- National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism จํานวน 2 ราย
- University Brunei Darussalam ประเทศเนอการาบรูไนดารุสซาลาม จํานวน 35 ราย
- Hainan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 12 ราย

9. วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาพิเศษ จํานวน 67 ราย โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
จํานวน 350 บาท ตอป ดังนี้

- โครงการ Silpakorn International Training and Short Courses 2019 จํานวน 60
ราย

- โครงการแลกเปลี่ยนมารโคโปโล จํานวน 7 ราย
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาพิเศษจากโครงการ Asat  Summer

Course 2019 ภายใตโครงการ Silpakorn International Training and Short Course 2019 โดยนักศึกษา
จะเขาศึกษาในระหวางวันท่ี 7-14 กรกฎาคม 2562 จํานวน 9 ราย

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ท้ังหมด และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 204 ราย ตามท่ีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
และวิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และยกเวนคาหอพักใหแกนักศึกษาพิเศษ
จํานวน 56 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
ตอป สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 123 ราย เนื่องจากจะ
เปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัตเิหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมได พิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบใหยกเวนค าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 204 ราย ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ



32

ภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ
เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และยกเวนคาหอพักใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 56 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการ
จัดการเสนอ โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท ตอป สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 123 ราย เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุ
ในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาสรุปจํานวนเงินท่ีไดยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ รวมถึงคาหอพัก ใหแกนักศึกษาพิเศษ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยทราบดวย

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การช้ีแจงการกรอกขอมูลผลการดําเนินงานของสวนงาน การติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
2562)

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงให ท่ีประชุมทราบวา ตามมติ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 ไดมอบหมาย
ใหหัวหนาสวนงานดําเนินการรายงานผลตามหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -
30 กันยายน 2562) นั้น

เนื่องจากการกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม ปส.1 ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดใหสวนงานใชขอมูล
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น เพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกคณะวิชา/สวนงาน และเพ่ือใหขอมูลท่ีรายงานผลตรงกันกับขอมูลของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน
จะเปนผูดําเนินการกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปในแบบฟอรม ปส.1 พรอมท้ังคิด
คะแนนให และขอความรวมมือใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา
และพัฒนาในแบบฟอรมดังกลาว
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ของดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เนื่องในพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก โดยเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะโบราณคดีไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ตั้งการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยมีการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 และกองทัพเรือกําหนดฝกซอมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งท่ี 6
(ซอมใหญ) ในวันท่ี 17 และ 21 ตุลาคม 2562 นั้น

ในการนี้ จึงของดการเรียนการสอนของคณะโบราณคดีและคณะมัณฑนศิลปเฉพาะท่ีจัดการ
เรียนการสอนอยูท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ระหวางวันท่ี 21-25 ตุลาคม 2562
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


