
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 19/2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย และ
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค

4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
6. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
7. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
8. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
9. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

10. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
11. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
13. ผศ.ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
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. อ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
22. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
23. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
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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
29. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
2. 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. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
7. อ.ดร.ศราวุธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
9. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
10. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
11. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
12. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
13. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
14. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ลาพักผอนไปตางประเทศ
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
5. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป ไปราชการตางประเทศ
6. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 18/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 18/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ี

ไดรับรางวัล ในงานอินโนเวช่ัน ไทยแลนด เอ็กซโป 2019 หรือ ITE 2019
ภายใตแนวคิด “Social Innovation in the City”

สรุปเรื่อง
ประธานกลาวแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีไดรับ

รางวัลจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ ในงานอินโนเวชั่น ไทยแลนด เอ็กซโป 2019 หรือ ITE 2019 ภายใตแนวคิด “Social
Innovation in the City” เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2562 ณ สามยานมิตรทาวน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ จํานวน
2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 19 (พ.ศ. 2562) สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทีม bio-plast mushroom bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดยอยสลายได) ซึ่งไดรับถวยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีม I’rice logistech
(นวัตกรรมการบริการขนสงขาวไทย)

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมภาระงาน
ของอาจารยดานการจัดสหกิจศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบาย

สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนดานสหกิจศึกษาและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางานเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการทํางานใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม
2562 ไดมีมติใหดําเนินการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความรวมมือใหผูเรียนสามารถทํางานไดตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการและมีงานทํา เชน Work Integrated Education (WIL) และสหกิจศึกษา
(Cooperative Education) รวมท้ังปรับแนวทางการนับภาระงานของอาจารยผูสอนในหลักสูตรดังกลาวท่ี
เหมาะสม นั้น

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมภาระงานของอาจารย
ดานการจัดสหกิจศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับการนับภาระงานของอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรสหกิจศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ขอเชิญรวมเปนเจาภาพในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป
พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน

ผาพระกฐิน ประจําป  พ.ศ. 2562 เ พ่ือนําไปถวายพระภิกษุสงฆ ท่ีจําพรรษา ณ พระอารามหลวง
วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย ในวันศุกรท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 นั้น

ในการนี้  กองกลางขอแจงรายละเอียดสําหรับคณะวิชา/สวนงานท่ีประสงค ใช เงิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอใหแจงโอนงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิชา/
สวนงาน ไปยังงบประมาณเงินรายไดของกองกลาง ศูนยเงินทุน 2110100 เงินทุน 2210000 แผนงานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ขอบเขตหนาท่ี 63551067000000 ท้ังนี้ ไดแนบรายงานเงินบริจาครวมเปนเจาภาพกฐิน
พระราชทานของคณะวิชา/สวนงาน เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 การดําเนินการตามแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
ท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ท่ี อว 0227.5/ว 609 เรื่อง การดําเนินการตามแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะให
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แจงวา
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ไดแจง
แนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงตามมติ ก.พ.อ. และมติ
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.อ. จะพิจารณาให
ความเห็นชอบเฉพาะการกําหนดกรอบจํานวนตําแหนงท่ีมีสิทธิใหไดรับเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนง
ประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการแตงตั้ง
บุคคลเขาสูตําแหนงและเบิกจายเงินประจําตําแหนงไดโดยตรงตอไป โดยไดมีการจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ
ดังกลาวเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 ความแจงแลว นั้น

ในการนี้ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดรวบรวมประเด็นขอคําถามเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
ผูบริหาร และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ี ก.พ.อ. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

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 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโล ยี อุตสาหกรรมขออนุ มัติ จ า ง

นางสาวพัณณิดา ขุนนามวงษ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-573 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวพัณณิดา ขุนนามวงษ

วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะฯ ประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวพัณณิดา ขุนนามวงษ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-09-573 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 735 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม
ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC
ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจารุ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ กรรมการ
5. นางพนิดา  ตันติอํานวย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวพัณณิดา ขุนนามวงษ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-573 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.2 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
8 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 8 ราย คือ
1. นายวิภาช ภูริชานนท วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Goldsmiths, University of

London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-1386 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2562

2. นางสาวพัณณ์ิภาริษา ของทิพย วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-27-1387 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562

3. นางสาวละอองดาว พลับพลา วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-290 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี
1 เมษายน 2562

4. นางสาวดวงทิพย คลายจันทรพงษ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-08-35 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2562

5. นางสาวอภิชญา อินทนาศักดิ์ วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ดํารงตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-240 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานกังานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม 2562

6. นางสาวรัฐยา บรรดาศักดิ์ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-243 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562

7. นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-242 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562

8. นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-459 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 8 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช

ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-570 และ ตําแหนงเลขท่ี 1-2-26-1203  นั้น
และตามมติ ก.บ.ม. ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยน

เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-570 และ
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-26-1203 โดยผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-570 และ ตําแหนงเลขท่ี 1-2-26-1203 ดวยวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยตองจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรากฏวาไมมีผูสมัครตําแหนงดังกลาว คณะฯ
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนา
หลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา โดยตองจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/การสอน/
การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน/
การสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก
(อยูในข้ันตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน
/การสอน/การพัฒนาการศึกษา/จิตวิทยาพัฒนาการ/จิตวิทยาการศึกษา โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา
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2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-05-570 และตําแหนงเลขท่ี 1-2-26-1203 สังกัดคณะศึกษาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน
การดํา เนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-735 นั้น
และตามมติ ก.บ.ม. ครั้งท่ี 14/2562 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยน

เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-735 โดย
ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยตองจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย/ภาษาไทย ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก และกําลังทําวิทยานิพนธ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย

คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-735 ดวยวุฒิการศึกษาดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ปรากฏวาไมมีผูสมัคร
ตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื ่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัคร
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร (ซึ่งจัดทําวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย) โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

2. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร ท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ซึ่งจัดทํา
วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย) โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
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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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-05-735 สังกัดคณะศึกษาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นายวรฐ กายูรวัฒน เปนกรณี

พิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ดวย นายวรฐ กายูรวัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-25-597

สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงคขออนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
7 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2566 ดวยทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แตเนื่องจาก นายวรฐ กายูรวัฒน มีอายุเกิน 40 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560 ขอ 4 ผูไปศึกษา
ชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เวนแตจะไดรับ อนุมัติจาก ก.บ.ม.
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแลวเห็นควรใหลาศึกษาตอไดตาม
ความประสงคโดยเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุม ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายวรฐ กายูรวัฒน ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
7 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2566 ดวยทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรณี
พิเศษเฉพาะราย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-96 นั้น
เ พ่ือใหการดํ า เนินงานภายในคณะวิทยาการจัดการ เปน ไปด วยความเรี ยบรอย

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-96 จาก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ เปน ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-96 จาก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปน ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุ มัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นางสาวอโนมา รัตนนอย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-24-1285 อัตราเงินเดือน เดือนละ
75,910 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เนื่องจาก นางศุลีพร สุวรรณโมลี ผูครองอยูเดิมไดรับ
อนุญาตใหลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี 23 กันยายน 2562 นั้น
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ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะฯ จึง
ประสงคขออนุมัติ ดังนี้

1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี
2-2-24-1285 จาก ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน เดือนละ 75,910 บาท
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เปน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
เดือนละ 75,910 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางสาวอโนมา รัตนนอย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-605 เปนตําแหนงเลขท่ี 2-2-24-1285 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 33,560 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติให เปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี

2-2-24-1285 จาก ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน เดือนละ 75,910 บาท
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป เปน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
เดือนละ 75,910 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางสาวอโนมา รัตนนอย ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-605 เปนตําแหนงเลขท่ี 2-2-24-1285 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 33,560 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุ มัติแตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนง ระดับตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายอภินันท สิรินราพรรณ

สรุปเรื่อง
ดวย นายอภินันท สิรินราพรรณ ตําแหนงผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-3-09-618

อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,340 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปจจุบันมีภาระงานปฏิบัติงานดานการบํารุงรักษาซอมแซมระบบสาธารณูปโภคของ
คณะฯ  จัดหา ดูแล รักษา ซอมแซม ระบบโสตทัศนูปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ของคณะฯ ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับงานในหนาท่ีใหกับผูท่ีเก่ียวของ โดย นายอภินันท สิรินราพรรณ มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี และเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณาแลวเห็นวา นายอภินันท
สิรินราพรรณ เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบกับลักษณะงานและคุณวุฒิของ
นายอภินันท สิรินราพรรณ สอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนายชางปฏิบัติการ คณะฯ จึงประสงคขอ
อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนงและอัตราเงินเดือน ราย
นายอภินันท สิรินราพรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี 2-3-09-618 อัตรา
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เงินเดือน เดือนละ 18,340 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,340 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปน ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 และใหนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยมีคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงและระดับตําแหนง ดังนี้

1. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
4. หัวหนางานบริหารและธุรการ กรรมการและเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
ระดับตําแหนงและอัตราเงินเดือน ราย นายอภินันท สิรินราพรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงเลขท่ี 2-3-09-618 อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,340 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,340 บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปน ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4 และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
10 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
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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 10 ราย ดังนี้
1. นายปวริส มินา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี 1-3-06-788 อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,990 บาท บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีตคณะอักษรศาสตร
ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชานาฏยศิลปไทย ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 9 เมษายน 2562 และไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลปไทย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี
24 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,990 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นางสาวสุวิมล สพฤกษศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-49 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,870 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่ง
ไมเกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 และได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 ท้ังนี้
ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่อง
เกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,870 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก)

3. นางสาวประติมา ธันยบูรณตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-52 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,330 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 2 ป 9 เดือน 15 วัน ตั้งแตวันท่ี
8 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 โดยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,330 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

4. นายภาณุพล โสมูล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-55 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,760 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด
5 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
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วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม
2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี
16 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,760 บาท
เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

5. นางสาวสราญจิต อนพา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-123 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,020 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน
6 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 (อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 32,020 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

6. นางสาวสุปรียา ตันติวีรคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-587 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,160 บาท  สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน
6 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 ท้ังนี้
ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกิน
กวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,160 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท)

7. นายพิสุทธิ ประทีปะเสน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-326 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร
ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2554 และไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี
12 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,750 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

8. นายศุภฤกษ ทับเสน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงบุคลากร
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-24-1236 อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,144 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี
คณะมัณฑนศิลป ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายมหาชน
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีกําหนด 2 ป 1 วัน ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559
และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายมหาชน) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี
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16 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,144 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

9. นางสาวสุนิสา วงศประทุม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-808 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,210 บาท สังกัด
งานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม
2558 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิม
วุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2562
ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 12 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่อง
เกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 26,210 บาท เกินกวาอัตรา
แรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

10. นางสาววริษา ติยะภูมิ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-17-466 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,320 บาท สังกัด
งานจัดการทรัพยสิน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 และไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี
9 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,320 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุ มัติดํา เนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน
27 อัตรา  ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (วันท่ี 30 กันยายน 2561) โดยใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือ
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บรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร ตอ ก.บ.ม. กอนท่ีจะดําเนินการสรรหาตอไป ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับงบประมาณ นั้น

เนื่องดวย คณะวิทยาศาสตรไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี 2-2-07-850
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-07-850 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร โดยมีเงื่อนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาตรีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-2-07-850 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษา มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-763 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 31,640 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
2. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-764 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 31,820 บาท สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
3. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-825 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 31,340 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา กองกิจการ

นักศึกษาจึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

เลขท่ี 2-2-20-763 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,640 บาท จาก สังกัด
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานศิษยเกา
และชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-20-825 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,340 บาท จาก สังกัด
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานศิษยเกา
และชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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3. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุจิตรา จับใจ
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-463 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,690 บาท
สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-763 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,690 บาท สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการ
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

4. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางพนิดา  วิริยะอารี
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-550 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,690 บาท
สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-764 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,690 บาท สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน
กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
1 พฤศจิกายน 2562

5. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวมัลลิกา
กาญจนครุฑ จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-548 อัตราเงินเดือน เดือนละ
21,210 บาท สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-825 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,210 บาท สังกัดงานศิษยเกา
และชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

ท้ังนี้ ใหกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงิน
สวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ใหกองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวน
ตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญการ ป พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 18/2562 เม่ือวันท่ี

24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนง
ท่ีจะใหใชเพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 โดยแผน
กําหนดใหสวนงานเสนอ คณะกรรมการประจําสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอเปดคัดเลือกพนักงาน
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มหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุนในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึนตําแหนงในระดับชํานาญงาน
และชํานาญการ เพ่ือเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยพิจารณาในวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 นั้น

มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนระดับตําแหนงท่ีจะให
ใชเพื ่อประเมินใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 ในการนี้
มีสวนงานแจงความประสงคขอเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะโบราณคดี
3. คณะมัณฑนศิลป
4. คณะอักษรศาสตร
5. คณะศึกษาศาสตร
6. คณะวิทยาศาสตร
7. คณะเภสัชศาสตร
8. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. คณะดุริยางคศาสตร

10. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
11. คณะวิทยาการจัดการ
12. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. สํานักหอสมุดกลาง
14. หอศิลป
15. ศูนยคอมพิวเตอร

ทั้งนี ้ มีสวนงานที่ไมประสงคจะเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุนในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน ดังนี้

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. บัณฑิตวิทยาลัย
3. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
4. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
5. วิทยาลัยนานาชาติ
ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามแผนระยะเวลาการดําเนินงาน กองทรัพยากรมนุษยไดจัดทํา

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุนในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ร าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง
เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใชหอสมุด มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักหอสมุดกลางประสงคปรับปรุงระเบียบการใชหอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยการใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
เรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2563 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยควรชี้แจงทํา
ความเขาใจเพ่ือใหนักศึกษารับทราบเก่ียวกับสิทธิประโยชน/บริการท่ีนักศึกษาจะไดรับ รวมถึงใหขอมูลกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศบุคลากรใหมดวย โดยอาจจัดทําในรูปแบบของคลิปวีดิโอชี้แจง
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือ

วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ไดใหความเห็นวา การปรับแกไขเก่ียวกับประเด็นองคประกอบของสภา
คณาจารยและพนักงาน และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ รวมถึงจํานวนคนนั้น เปนการปรับเปลี่ยนคอนขางมาก
ซึ่งอาจมีผลกระทบกับคณะวิชา/สวนงาน จึงมีมติมอบหมายใหสภาคณาจารยและพนักงานสอบถามไปยัง
คณะวิชา/สวนงานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาคมสําหรับเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณา กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครัง้

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหสภาคณาจารยและพนักงานมีการดําเนินกิจกรรมท่ีทําให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของสภาคณาจารยและพนักงาน นั้น

บัดนี้ สภาคณาจารยและพนักงานไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
คณะวิชา/สวนงาน ตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 และท่ีประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน
สมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ไดมีขอสรุปวา ประเด็นองคประกอบของสภาคณาจารย
และพนักงาน และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ รวมท้ังจํานวนกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2560 เพ่ือใหคงความเปนตัวแทนของคณะวิชา/สวนงาน
ไวตามเจตนารมณเดิม สําหรับประเด็นเก่ียวกับกําหนดระยะเวลาตางๆ ตามขอ 5 ขอ 7 และขอ 8 ของ
ขอบังคับ ท่ีเคยผานการพิจารณาจาก ก.บ.ม. ใหเสนอปรับแกไขตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
สภาคณาจารยและพนักงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมาย
เพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ํา และ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุม ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562

ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ํา และผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยประจํา พ.ศ. .... ซึ่งมีขอสังเกตและขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. ควรพิจาณาทบทวน
1.1 การกําหนดผลงานวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย (ขอ 12) ผูชวยศาสตราจารย

(ขอ 13) และศาสตราจารย (ขอ 14) ใหชัดเจนและรอบคอบมากข้ึน อาทิ การนับจํานวนชิ้นงานของบทความ
ทางวิชาการและตําราหรือหนังสือ ควรมีคาน้ําหนักเทากันหรือไม
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1.2 การกําหนดการมีสวนรวมในผลงานวิชาการ ตามขอ 15 ใหชัดเจนและรอบคอบ
มากข้ึน อาทิ กําหนดสัดสวนการมีสวนรวมในผลงานของแตละคน

2. ควรรวบรวมขอมูลสัดสวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ และนํามา
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย

ท้ังนี้ ใหนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. .... แลวนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว ใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมา
ซ่ึงกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดีคณาจารยประจําซ่ึงดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
ประธานขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร

รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2563 (SU-TCAS63)

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ปฏิทินการสอบคัดเลือก

บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 (SU-TCAS63) สําหรับใชในการ
ดําเนินงานสอบคัดเลือก ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 3
ตุลาคม 2562
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 (SU-TCAS63) ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการเสนอ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาท่ีผานการสอบ
คัดเลือก SU-TCAS รอบท่ี 5 ของปท่ีผานมา เพ่ือเปนแนวทางในการรับนักศึกษา SU-TCAS63 รอบท่ี 5 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประสงคจะทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินการตามภารกิจหลักของหนวยงานการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีเพ่ือเปนประโยชนและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับท้ังสองหนวยงาน ดวยการพัฒนาองคความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยีเพ่ือการใหบริการแกประชาชน อีกท้ังสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ การ
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือประโยชนตอเยาวชน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีหนวยงานท้ังสองไดพิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบรวมกันท่ี
เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ โดยกําหนดการลงนามความรวมมือในเดือนพฤศจิกายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การเปลี่ ยนแปลง ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรและการกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

รองอธิการบดีฝายคลังจัดทําสูตรคํานวณเพ่ือวิเคราะหความคุมทุนของแตละหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรใหมท่ีจะ
เปดในอนาคต ซึ่งจําเปนตองผานการพิจารณาความคุมทุนจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนประโยชนตอการรับนักศึกษาและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา การ
ดําเนินการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะโครงการปกติและโครงการพิเศษ และการ
ขอความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรและการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหเสนอขอ
อนุมัติเปดสอนหลักสูตรตอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมท้ังเสนอการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
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การศึกษาตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพิจารณาในลักษณะคูขนาน
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวเดียวกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการเสนอหลักสูตร
และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหรวมถึงการเปดสอนหลักสูตรการ
เรียนการสอนท้ังในลักษณะโครงการปกติและโครงการพิเศษ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมขอใหรองอธิการบดีฝายคลังและรองอธิการบดีฝายวิชาการชี้แจงขอมูลใหกับ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในประเด็นของวิธีการคํานวณจุดคุมทุน เพ่ือใหสามารถกรอกขอมูลไดอยางถูกตอง
กอนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพิจารณา

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


