
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 23/2562

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ

และรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
จัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
5. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
6. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
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. 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. อ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
22. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
24. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
25. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
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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. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
4. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
4. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
5. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
6. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
7. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย

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

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม

ผูไมมาประชุม
1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ
2. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้
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หมายเหตุ
1. ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม
2. ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน

ท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 นายกฤษดา ไพรวรรณ ไดรับ
อนุญาตใหออกจากหองประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 22/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 22/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ

ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป

2. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผูบริหาร คณะวิชา/หนวยงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีได
ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งในปนี้ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีเปน หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ

ท้ังนี้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีการมอบทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทุนเฉลิม
ราชกุมารี และทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานจึงขอความ
รวมมือคณะวิชาใหการสนับสนุนนักศึกษาสําหรับทุนการศึกษาดังกลาวในปการศึกษาตอไปดวย

3. ประธานขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานใหขอมูลเพ่ือการบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย (Silpakorn University Transformation) ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหดําเนินการ
เพ่ือวิเคราะหสถานภาพและศักยภาพของมหาวิทยาลัย และนําไปสูการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร
กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยใหรองรับและตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพ ภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกิน
สามป ครั้งท่ี 2

สรุปเรื่อง
ตามมาตรา 83 และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

ประกอบกับขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 11 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  กําหนดใหอธิการบดีรายงานผล
การดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการและลูกจางประจําตอสภามหาวิทยาลัยปละสองครั้งจนครบ
กําหนดสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ

ในการนี้ มีขาราชการและลูกจางประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพฯ ไปแลวภายในกําหนดเวลาหนึ่งป
และภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป ดังรายละเอียดตอไปนี้

จํานวนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ภายในกําหนดหน่ึงป
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนขาราชการ จํานวนผูเปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ
1 กันยายน 2559 679 86 12.67 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 19 คน มีจํานวน 574คน
3 ตุลาคม 2559 574 260 45.30 2. ลาออก3 คน  มีจาํนวน 311 คน
4 มกราคม 2560 311 40 12.86 3. ขาราชการ ณ 4 ม.ค.60 มีจํานวน 271 คน
3 เมษายน 2560 271 60 22.14 4. ขาราชการ ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 211 คน

19 พฤษภาคม 2560 211 1 0.47 5. ขาราชการ ณ 19 พ.ค.60  มจีํานวน 210 คน

30 มิถุนายน 2560 210 50 23.81 6. ขาราชการ ณ วันที่ 30 มิ.ย.60 มีจํานวน 160 คน

รวมขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน  497   คน
จํานวนลูกจางประจําผูเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย  ภายในกําหนดหน่ึงป

วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนลูกจางประจํา จํานวนผูเปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ
1 กันยายน 2559 185 1 0.54 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 13 คน มีจํานวน171 คน
3 ตุลาคม 2559 171 22 12.87 2. ลาออก 2 คน มีจาํนวน 147 คน
4 มกราคม 2560 147 1 0.68 3. ลูกจางประจาํ ณ 4 ม.ค.60 มีจาํนวน 146 คน
3 เมษายน 2560 146 6 4.11 4. ลูกจางประจาํ ณ 3 เม.ย.60 มีจาํนวน 140 คน

30 มิถุนายน 2560 140 10 7.14 5. ลูกจางประจาํ ณ 30 ม.ิย.60 มจีาํนวน 130 คน
รวมลูกจางประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน 40 คน

จํานวนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนขาราชการ จํานวนผูเปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

2 ตุลาคม 2560 156 1 0.64 ขาราชการ ณ 2 ต.ค.60 มีจํานวน 155 คน
1 พฤษภาคม 2562 144 2 1.39 ขาราชการ ณ 1 พ.ค.62 มีจํานวน 142 คน
1 กรกฎาคม 2562 142 1 0.70 ขาราชการ ณ 1 ก.ค.62 มีจํานวน 141 คน
รวมขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปแตไมเกินสามป จํานวน 4 คน
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จํานวนลูกจางประจําผูเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย  ภายหลังเวลาหน่ึงปแตไมเกินสามป
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนลูกจางประจํา จํานวนผูเปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ
1 กรกฎาคม 2562 121 1 0.83 ลูกจางประจาํ ณ 1 ก.ค.62 มีจํานวน 120 คน
รวมลูกจางประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 1 คน

สรุป 1. ขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 501 คน

2. ลูกจางประจําของสวนราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 41 คน

ดังนั้น ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 มีขาราชการและลูกจางประจํา ดังนี้
- มีขาราชการ จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 19.88 ของจํานวนขาราชการ ณ วันท่ี

1 กันยายน 2559 จํานวน 679 คน และคิดเปนรอยละ 6.32 ของจํานวนรวมของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2,135 คน

- มีลูกจางประจํา จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 62.16 ของจํานวนลูกจางประจํา ณ วันท่ี
1 กันยายน 2559 จํานวน 185 คน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 21/2562 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติใหใช

กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1203-101 สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การพัฒนามนุษย ไปแลว นั้น

เพ่ือเปนการเปดกวางในการดําเนินการสรรหาบุคคลฯ ท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามหลักสูตรฯ
คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือใช
ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/
การศึกษาตอเนื่อง โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง หรือ

2. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/
การศึกษาตอเนื่อง โดยมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/
การศึกษาตอเนื่อง และมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/
การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม หรือ

3. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/
การศึกษาตอเนื่อง โดยมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/
การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม และมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง

ท้ังนี้  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  ครั้ ง ท่ี  23/2562 เ ม่ือวัน ท่ี
27 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติใหความเห็นชอบแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1203-101 สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร ตามท่ีเสนอ

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

สรุปเรื่อง

ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวา การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนง
อยูในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ี
หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ
ผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ)
หรือ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวา
สําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได
ไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวศรีรัตน เส็งสาย พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0801-504 สังกัด
งานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม
2558 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 และนางสาวศรีรัตน เส็งสาย ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี
10 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติใหเ พ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย
นางสาวศรีรัตน เส็งสาย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0801-504 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,860 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน
เดือนละ 28,860 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการ
เจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นางสาวศรีรัตน เส็งสาย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0801-504 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,860 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป
สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 14 พฤศจิกายน
2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,860 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ
ผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ)
หรือ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวา
สําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได
ไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 530/2558 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2558
ท่ี1047/2560 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ท่ี 2020/2560 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 ท่ี 538/2561
ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ท่ี 1431/2561 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2561 และท่ี 420/2562 ลงวันท่ี 13 มีนาคม
2562 สั่งอนุญาตให นายณัฐกร ศิธราชู พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-010 สังกัดฝายวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกําหนด 4 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
1 เมษายน 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 และท่ี 2018/2562 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 สั่งอนุญาตให
นายณัฐกร ศิธราชู ไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานท่ีหนวยงานฯ ตั้งแตวันท่ี
1 สิงหาคม 2562 โดยนายณัฐกร ศิธราชู ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งยื่นเรื่องเพ่ือขอ



9

ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวฒุิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน งานการเจาหนาท่ี
ของหนวยงานฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562

ศูนยคอมพิวเตอรประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก นายณัฐกร ศิธราชู พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ
25,050 บาท สังกัดฝายวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 สมควรไดรับ
การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,050 บาท เปนตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน
เดือนละ 27,300 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 18พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ
รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายณัฐกร ศิธราชู
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-2200-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,050 บาท สังกัดฝายวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร จาก วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,050 บาท เปน วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,300 บาท ไดตั้งแต
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา
60 วัน นับแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ
ผูชวยศาสตราจารย อินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ เรื่อง “การออกแบบเฟอรนิเจอร”
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 2 มกราคม 2563 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 ของ ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 21/2562 เม่ือวันท่ี

5 พฤศจิกายน 2562 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางก่ิงการ วันเพ็ญ ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0306-143 อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานพัฒนา
นักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานพัฒนานักศึกษา
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นางก่ิงการ วันเพ็ญ
เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางก่ิงการ วันเพ็ญ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0306-143 อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานพัฒนานักศึกษา กองงาน
วิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงหัวหนางานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
สํานักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ราย
ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 11 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2542
มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202.5/ว 743
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผู พิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกินกวา 65 ป และท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี
20/2562 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบใหการพิจารณาตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ใหนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติทุกกรณี นั้น

คณะวิทยาศาสตรประสงคขออนุ มัติจางผู มีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย ราย ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม อายุ 68 ป วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 17 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท
สังกัดคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 (1 ธันวาคม 2562 เปน
วันหยุดราชการแตมีการเรียนการสอนจริง)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ราย ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 17 อัตราเงินเดือน
33,950 บาท สังกัดคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562
และท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 18/2562 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 มีมติใหคณะวิชาและ
สวนงานดําเนินการสงรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มายังมหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ คณะวิชาและสวนงานไดดําเนินการสงรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลังตามการ
ปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรียบรอยแลว ดังนี้

- ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมประสงคจัดสรรอัตรากําลัง
- ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ไมประสงคจัดสรรอัตรากําลัง
- สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมประสงคจัดสรรอัตรากําลัง
- คณะศึกษาศาสตร ไดเคยจัดสรรอัตรากําลังในภาพรวม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ี 1060/2562 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 และท่ี 1605/2562 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2562 และตอมาไดมีประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 แบงหนวยงานภายในของสวนงานเพ่ิมเติม 2 หนวยงาน คือ งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต
(มัธยมศึกษา) และงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอขอ
จัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางใหม

- สํานักหอสมุดกลาง เสนอขอจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางใหม
- สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เสนอขอจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางใหม
- หอศิลป เสนอขอจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางใหม
ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดจัดทําสรุปบุคลากรท่ีไดรับคาตอบแทนผูบริหารและผูทํางาน

บริหาร ตามโครงสรางองคกรแบบเดิม และเม่ือจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสรางองคกรใหมไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารและผูทํางานบริหารตามโครงสรางใหม ดังนี้

ลําดับท่ี สวนงาน/ชื่อ-ชื่อสกลุ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

1
สํานักหอสมุดกลาง
นางอาทิตา นกอยู - เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง

- รักษาการแทนหัวหนางานบริหาร
และธุรการ

เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
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ลําดับท่ี สวนงาน/ชื่อ-ชื่อสกลุ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
2 นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล หัวหนางานการเงินและพัสดุ ผู ช ว ย เ ลขา นุ การสํ า นั ก งานสํ า นั ก

หอสมุดกลาง
3 นางวิไลรักษ แกววิไล หัวหนาหอจดหมายเหตุ ผู ช ว ย เ ลขา นุ การสํ า นั ก งานสํ า นั ก

หอสมุดกลาง
4 นางสุกัญญา โภคา หัวหนางานธุรการ หัวหน า งานบริหารและทรัพยากร

องคการ
5 นายสมภพ สุขดี - ผูชวยผู อํานวยการฝายยุทธศาสตร

สํานักงานหอสมุดกลาง
- รักษาการแทนหัวหนางานวางแผน

และประชาสัมพันธ

รักษาการแทนหัวหนางานนโยบายและ
นวัตกรรม

6 นางสมปอง มิสสิตะ - หัวหนาหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
- รักษาการแทนหัวหนาฝายบริการ

หัวหนาฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร

7 นางสาวจันทรเพ็ญ กลอมใจขาว หัวหนาฝายโสตทัศนศึกษา หัวหนางานงานบริการสารสนเทศ

8 นางเอกอนงค ดวงจักร รักษาการแทนหัวหนาฝายวิเคราะห
และพัฒนาทรัพยากรหองสมดุ

รักษาการแทนหัวหนางานจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

9 นางจรินทร คิดหมาย - หัวหนาหอสมดุสาขา วังทาพระ
- รักษาการแทนหัวหนาฝายโสต

ทัศนศึกษา

หัวหนาฝายหอสมดุวังทาพระ

10 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหนาฝายบริการ หัวหนางานบริการสารสนเทศ

11 นางจันทรฉาย แสงทองศรี หัวหนาฝายวิเคราะหและพัฒนา
ทรัพยากรหองสมดุ

หัวหนางานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

12 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน - รักษาการแทนหัวหนาหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

- รักษาการแทนหัวหนางานธุรการ
- รักษาการแทนหัวหนางานวิเคราะห

และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

รักษาการแทนหัวหนาฝายหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

13
สํานักหอสมุดกลาง
นางสาวลินดา อยูสูง - รักษาการแทนหัวหนางานบริการ

- รักษาการแทนหัวหนางาน
โสตทัศนวัสดุ

รักษาการแทนผูชวยหัวหนาฝายหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

14 นางฐิติมา กลิ่นทอง
(เกษียณ 1 ต.ค. 62)

- หัวหนาฝายบริการ -

15
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
นางลัดดาวัลย ภรูิกุลทอง เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร เลขานุการสํานักดจิิทัลเทคโนโลยี

16 นายฉลอง วิริยะธรรม หัวหนาฝายโปรแกรมระบบ หัวหนาฝายบริหารและพัฒนาดิจทัิล
เทคโนโลยี

17 นายคณะศร กิจสาระภักดี ผูชวยผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร - ผูชวยผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รักษาการแทนหัวหนาฝายบริการ
ดิจิทัลเทคโนโลยี

18 นายโยธิน อยูพะเนียด หัวหนาฝายดําเนินการและวิศวกรรม - หัวหนาฝายนวัตกรรมและวิชาการ
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ลําดับท่ี สวนงาน/ชื่อ-ชื่อสกลุ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
19 นางสุภาพ กลอมจิตต หัวหนาฝายวิชาการ -

20
หอศิลป
นางศศิวิมล สันติราษฎรภักดี เลขานุการหอศิลป เลขานุการหอศิลป

21 นางสาวดาราพร ครุฑคํารพ รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝาย
ขอมูลและเผยแพรงานศิลปะ

รักษาการแทนหัวหนางานสนับสนุน
งานบริหาร

22 นายกฤษฎา ดุษฎีวนิช - รักษาการแทนหัวหนางานนิทรรศการ
และกิจกรรมศึกษา

23 นายยุทธศักดิ์ รัตนปญญา
(เกษียณ 1 ต.ค. 62)

รักษาการแทนหัวหนาฝายนิทรรศการ -

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสราง
องคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 ไดแบงหนวยงานภายในของ
สํานักงานอธิการบดี โดยใหมีสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนวยงานภายในระดับ
กองท่ีมีภาระหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นั้น

โดยขอ 6 และขอ 7 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2562 กําหนดใหในศูนยมีผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย และ
การแตงตั้งผูอํานวยการ ในกรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีความประสงคขอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด
(ปจจุบันดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1805-021 สังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด มีคุณสมบัติครบถวนตรงตามขอ 3
ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของ
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการของศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจ
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 กลาวคือ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สถานภาพประจํา เปนผูสามารถอุทิศเวลาทํางานใหกับศูนยไดอยางเต็มท่ี และมีความรู
และประสบการณดานการบริหารงาน
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณรายได จํานวน 4 อัตรา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 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 เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณพ.ศ. 2561
(วันท่ี 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป

ในการนี้ มีคณะวิชา/สวนงาน ประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได ดังนี้

1. ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติ
จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย
(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 โดยจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร แตเนื่องจาก
เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งใหม มีอัตรากําลัง ไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีหนาท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารจัดการภายในศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดโครงการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนงานและมหาวิทยาลัย ออกแบบและผลิตนวัตกรรมการศึกษา ติดตอ
ประสานงานพัฒนากิจกรรมโครงการทางดานนวัตกรรมการศึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี
21 ธันวาคม 2561 โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในสํานักงานอธิการบดี ซึ่งในสวนของกองบริหารงานวิชาการ
แบงหนวยงานยอยเปน 2 งาน คือ 1) งานทะเบียนและสถิติ 2) งานจัดการศึกษา และไดจัดตั้งหนวยงานภายใน
ระดับกองท่ีมีภาระหนาท่ีเฉพาะ หรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีแยกออกจากกองบริการการศึกษาเดิม
พรอมจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 8 ราย จาก
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สังกัดกองบริการการศึกษาเดิม ไปสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สํานักงานอธิการบดี ประกอบกับตามภารกิจของกองบริหารงานวิชาการ มีหนาท่ีสนับสนุนงานดานวิชาการ และการ
บริหารจัดการดานทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ซึ่งเก่ียวของกับนักเรียน นักศึกษา
คณาจารย หนวยงานและบุคคลภายนอก โดยท่ีการดําเนินงานมีความจําเปนตองใชบุคลากร  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
จัดทําฐานขอมูล สถิติ ประมวลผล ติดตอประสานงานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา งานจัดสอบ ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบใหม ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบใหม (TCAS) รวมถึงเครือขายความรวมมือเปนศูนยสอบดวยระบบดิจิทัล

3. คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานวิชาการและ
บริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 โดยแสดงเหตุผลและ
ความจําเปน ดังนี้

- เนื่องจาก เดิมคณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-679 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ สังกัดงานวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร เนื่องจาก นายวชิระ
เจนวิทยาอมรเวช ผูครองตําแหนงเดิมไดรับอนุญาตใหลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562

- ในการบริหารกรอบอัตรากําลังสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการ
บริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 และตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562
เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ใหคณะศึกษาศาสตร ดังนี้

1. คณะฯ ไดรับอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 5 อัตรา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ จํานวน 1 อัตรา โดยมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา

2. คณะฯ ไมไดรับอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ซึ่ งกอนหนานั้น
เดือนกรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยไดสอบถามไปยังคณะศึกษาศาสตรวามีกรอบอัตราวางท่ีอยูระหวางการ
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ดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 หรือไม อยางไร โดยไดรับแจงจากคณะฯ วามีกรอบอัตรา
วางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่ งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ท่ีอยูระหวางการสรรหา จํานวน 2 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อยูระหวางการสรรหา จํานวน
1 อัตรา

(ซึ่งจากการตรวจสอบ อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สาย
สนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 อัตรา ดังกลาว ตําแหนงเลขท่ี
2-6-05-149 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี E-2-1209-005) สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
ซึ่งคณะฯ ไดบรรจุนางสาวณัฏฐนันท พงษศักดิ์ เรียบรอย แลว จึงสงผลใหคณะศึกษาศาสตรไมมีกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) แลว

- ตอมาคณะศึกษาศาสตรมีประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ลงวันท่ี 10 กันยายน 2562 ในตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-679 คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอน
แลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายนที เสือกลิ่น วุฒิครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา จากสถาบันราชภัฏ
นครปฐม คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายนที เสือกลิ่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-679 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงาน
วิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร

- ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 20/2552 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจาง
นายนที เสือกลิ่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-679 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิชาการและบริการ
การศึกษา สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
ไปแลวนั้น

- มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1974/2562 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม
2562 เรื่อง เปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา เพ่ือใชในการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกรดานทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP HRM) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป พบวา กรอบอัตราซึ่งจะใช
รองรับการบรรจุพนักงานฯ ราย นายนที เสือกลิ่น ดังกลาวขางตน ไมปรากฏในคําสั่งฯ คณะฯ จึงมีความ
จําเปนตองขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน
1 อัตรา เพ่ือจาง นายนที เสือกลิ่น ตามเหตุผลท่ีไดชี้แจงดงักลาวขางตน

ท้ังนี้ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตอบุคลากรสายวิชาการ เทากับ 0.725 (966/1333
เปนกรอบท่ีมีคนครองและเปนอัตราวางอยูในกระบวนการสรรหา) ซึ่งเปนสัดสวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได จํานวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหนงเลขท่ี S-2-0318-052 ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดศูนยนวัตกรรม
การศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี

2. ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-050 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองบริหาร
งานวิชาการ

3. ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-051 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองบริหาร
งานวิชาการ

4. ตําแหนงเลขท่ี S-2-1201-006 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองบริหาร
งานวิชาการ สังกัดงานวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ท่ีย่ืน
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 19/2562 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม

2562 มีมติใหมหาวิทยาลัยเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการ
เขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 โดยกําหนดให
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562
และประสงคจะยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ ใหยื่นเรื่องได
ท่ีคณะ/สวนงานตนสังกัด ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับ
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 กําหนดใหคณะวิชา/สวนงานเสนอเรื่องการยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงมายัง
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณาใหความเห็นชอบใน
เบื้องตน ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 นั้น

ตามขอ 24 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการ
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนท่ีผานการดําเนินการของคณะวิชา/สวนงานมาเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาในเบื้องตนและเสนอไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน (ก.พ.ต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป นั้น
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ในการนี้ มีคณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับ
ตําแหนงใหสูงข้ึน จํานวน 35 ราย ดังนี้

1. ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ไดแก
1.1 กองแผนงาน

(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย
1.2 คณะอักษรศาสตร

(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย
2. ระดับชํานาญการ  จํานวน 33 ราย ไดแก

2.1 กองคลัง จํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) นักการเงิน จํานวน  2 ราย
(2) นักบัญชี จํานวน  1 ราย

2.2 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นายชาง จํานวน  2 ราย

2.3 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นายชาง จํานวน  2 ราย

2.4 คณะโบราณคดี จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  2 ราย

2.5 คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย

2.6 คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 9 ราย ดังนี้
(1) นักการเงิน จํานวน  1 ราย
(2) นักพัสดุ จํานวน  1 ราย
(3) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  5 ราย
(4) นักวิทยาศาสตร จํานวน  1 ราย
(5) นายชาง จํานวน 1 ราย

2.7 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 8 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  4 ราย
(2) นักวิชาการสัตวบาล จํานวน 1 ราย
(3) นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 ราย
(4) นักวิชาการประมง จํานวน 1 ราย
(5) นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 ราย

2.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย

2.9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  2 ราย
(2) นักการเงิน จํานวน 1 ราย



19

2.10คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย

2.11สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ราย

โดยกองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพในเบื้องตน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 จํานวน 35 ราย
และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผูท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงชํานาญการ กรณีกลุม
หัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. คณะกรรมการประเมิน นางสาวกฤติญา จันทพันธ หัวหนางานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
1.1 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
1.2 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
1.3 คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
1.4 หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
1.5 นางสาวสุนทรี  รุงเรือง ผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการประเมิน นายกฤษดา ไพรวรรณ หัวหนางานบริหารและธุรการ
คณะอักษรศาสตร
2.1 คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2.2 คณบดีวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
2.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
2.4 นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ เลขานุการ

ท้ังนี้ กรณี นางสาวพิมพใจ มีตุม ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สังกัดงานกิจกรรม
พิเศษ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหชี้แจงวาผลงานวิจัยที่เสนอมาเปน
ผูดําเนินการหลักหรือเปนผูวิจัยรวมในผลงานวิจัย เนื่องจาก ตามเกณฑกําหนดใหผลงานวิจัยซึ่งเปน
ประโยชนกับหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 เรื่อง ตองเปนผลงานที่ผูขอเปนเจาของและเปน
ผูดําเนินการหลัก โดยผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 และ หากนางสาวพิมพใจ มีตุม ประสงค
จะเสนอคู มือปฏิบัติงานหลักเพ่ือใชในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพ่ิมเติม คู มือปฏิบัติงานหลัก
ท่ีเสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะและสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี
13 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี



20

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

ชวยเหลือกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีกรณีถูกกลาวหา หรือถูกดําเนินคดีอาญา
คดีแพง และคดีปกครอง พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งท่ี

11/2561 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ไดกําหนดแนวทางการคุมครองและใหความชวยเหลือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และมีกรณีถูกกลาวหา หรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพง
และคดีปกครอง เพ่ือใหสถาบันการศึกษาใชเปนแนวทางในการออกหลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครองและให
ความชวยเหลือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การคุมครองและใหความชวยเหลือกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีกรณีถูกกลาวหา หรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพง
และคดีปกครอง พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
คุมครองและใหความชวยเหลือกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีกรณีถูกกลาวหา หรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพง และ
คดีปกครอง พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคลื่อนและ
พัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
การบริหารเงินสนับสนุนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงิน

สนับสนุนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมดานตางๆ
ของคณะเภสัชศาสตร ท้ังดานการบริหารการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรม
นักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมดานอ่ืนๆ ตามภารกิจของคณะเภสัชศาสตร นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามความในขอ 22 (1)
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย
เงื่อนไข การบริหารเงินสนับสนุนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ซึ่งผาน
การพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินสนับสนุนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2562 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในบัณฑิต

วิทยาลัย โดยเปดสอนท้ังหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรโครงการพิเศษ และโครงการพิเศษ
ตามความรวมมือ (รับสมัครเฉพาะบุคลากรจากหนวยงานท่ีตนสังกัดมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร)
ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวใน
โครงการแลว ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา ไมเกิน
อัตราท่ีกําหนดไวตามขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวตอง
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
บัณฑิตวิทยาลัย ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)

ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูมิภาคตะวันตก ท้ัง
4 แหง

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูมิภาคตะวันตก ท้ัง 4 แหง ซึ่งเปนขอตกลงความ
รวมมือระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากร การวิจัย การแลกเปลี่ยนกิจกรรมของนักศึกษา
การบริการทางวิชาการ การพัฒนาสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันตก
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ท้ังนี้ ไดกําหนดพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือดังกลาวในวันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 เวลา
11.00 น. ณ หองประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเขารวมในพิธี
ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร รองอธิการบดีพระราชวัง
สนามจันทร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝายวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
อาจารย ดร.ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และอาจารย ดร.วิรัตน
ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พรอมดวยรองอธิการบดี คณบดี ผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ท้ัง 4 แหง

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 สรุปจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดสรุปจํานวนขอเสนอ

โครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพ่ือเสนอของบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ในปงบประมาณ 2564 จํานวนท้ังสิ้น 61 โครงการ เปนจํานวนเงิน 989,084,380 บาท โดยจําแนกตาม
คณะวิชา/หนวยงาน และแหลงทุน ท้ังนี้  มิไดรวมโครงการยอยท่ีหัวหนาโครงการไมไดเปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.3 มาตรการดานความปลอดภัยเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพในสถานศึกษา ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ไดจัดมาตรการดานความปลอดภัยเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพในสถานศึกษา ดังนี้
1. การเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยดวยระบบกลองวงจรปดตามจุดแยกตางๆ ภายใน

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
2. การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัยเปนประจําทุกวัน
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3. ประกาศรณรงคขับข่ีปลอดภัย เขา-ออกมหาวิทยาลัยไรอุบัติเหตุ เริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี
5 ธันวาคม 2562 เปนตนไป ดังนี้

- รถจักรยานยนต ผูขับข่ีและผูโดยสารตองสวมหมวกนิรภัยทุกคน
- รถยนต ผูขับข่ีและผูโดยสารตองคาดเข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)
- เม่ือผานจุดตรวจใหลดความเร็ว และรถยนตใหลดกระจกลง

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา มาตรการดังกลาวควรเริ่มปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยกอนเพ่ือเปนแบบอยาง โดยอาจประชาสัมพันธในกลุมไลนของ
มหาวิทยาลัย และสื่อสังคมออนไลนของคณะวิชา/หนวยงาน

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ประกาศเกียรติบัตรผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมี

นโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล โดยการเขารับการประเมินตามเกณฑ QS
Stars Ratings และมีผลการจัดอันดับจากสถาบันชั้นนํา ไดผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ใน
ระดับ 4 ดาว ดังนี้

หมวด คะแนน คะแนนเต็ม ดาว
Teaching 99.00 150 4

Employability 130.00 150 5
Research 60.00 150 3

Internationalization 106.00 150 5
Facilities 67.00 100 4

Program strength 82.00 150 3
Arts & Culture 49.00 50 5

Innovation 42.00 50 5
Overall 635.00 1,000 4

ในการนี้ QS Stars Ratings ไดมอบประกาศเกียรติบัตรผลการประเมินดังกลาวให
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ในการประชุม QS APPLE 2019 (ผูนําระดับเอเชียแปซิฟกดานการศึกษา) เม่ือวันท่ี
26-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนยการประชุมนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 การรายงานความคืบหนาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดรายงานความคืบหนาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 1 (วันท่ี 2-11
ธันวาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
ลําดับท่ี คณะวิชา กําหนดจํานวนรับ จํานวนผูสมัคร

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 66 16
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 60 18
3. คณะโบราณคดี 25 15
4. คณะมัณฑนศิลป 293 256
5. คณะอักษรศาสตร 42 79
6. คณะศึกษาศาสตร 90 84
7. คณะวิทยาศาสตร 140 45
8. คณะเภสัชศาสตร 10 14
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,285 396
10. คณะดุริยางคศาสตร 105 30
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 300 33
12. คณะวิทยาการจัดการ 180 95
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 115 59
14. วิทยาลัยนานาชาติ 150 1

รวม 2,861 1,141

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครใหมากข้ึนเพ่ือใหไดจํานวน
นักศึกษาตามท่ีไดกําหนด พรอมนี้มหาวิทยาลัยจะประมวลผลเม่ือสิ้นสุดการรับสมัครในรอบท่ี 1 เพ่ือให
คณะวิชาใชเปนขอมูลประกอบการเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติม การรับสมัครของรอบท่ี 2 ตอไป

อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 โดยไดเผยแพรผานเว็บไซต
https://www.admission.su.ac.th/

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข
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ศูนยน์วัตกรรมกำรศึกษำแหง่มหำวิทยำลยัศิลปำกร
-
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คณะศึกษำศำสตร์
1 นายพสิิฐ ต้ังพรประเสริฐ 1-2-05-597 A-1-1200-001 อาจารย์  P
2 กรอบว่าง 1-2-05-665 A-1-1200-100 อาจารย์  P
3 ว่างจัดสรรใหม่ อาจารย์  P รออนมุติั
4 ว่างจัดสรรใหม่ อาจารย์  P รออนมุติั
5 ว่างจัดสรรใหม่ อาจารย์  P รออนมุติั
6 ว่างจัดสรรใหม่ อาจารย์  P รออนมุติั
7 นายฐานศิร์ เหมศาสตร์ 1-4-05-808 อาจารย์  P

ส ำนักงำนคณบดี  
8 นางไศลเพช็ร ชนเหน็ชอบ 2-2-05-841 S-1-1201-001 เลขานกุารคณะศึกษาศาสตร์ เลขานกุารคณะ เลขานกุารคณะ  P

งานบริหารและธุรการ
9 นางลลิตา รุจจนเวท 2-2-05-97 S-1-1201-002 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
10 นางสาวภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์ 2-2-05-583 S-1-1201-003 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
11 นางสาววรัชยา พลูสวัสด์ิ 2-2-05-842 S-1-1201-004 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
12 นางพสิมร วิญญกลู 2-2-26-1050 S-1-1201-005 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพเิศษ  P
13 นางจารินยี์  ปอ้มสุข 2-2-26-1295 S-1-1201-006 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
14 นางนติยา จิตรค า 2-2-26-1296 S-1-1201-007 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ หวัหนา้งาน  P
15 นางกิ่งแกว้ เกตุสม 2-3-05-675 S-1-1201-501 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
16 นางสาวรจนา ทองภเูบศร์ 2-3-05-676 S-1-1201-502 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
17 นางสาวอมุาพร เนตรนชุ 2-3-05-678 S-1-1201-503 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
18 นางพรรณิดา ค านา 2-3-05-806 S-2-1201-001 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
19 นางสาวภณะวดี เทพบรรทม 2-3-05-811 S-2-1201-002 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
20 นางสาวอารีรัตน์ สายทอง 2-3-05-832 S-2-1201-003 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
21 นายอภชิิต คงมา 2-4-05-277 ผู้ปฏบิติังานช่าง  P
22 กรอบว่าง 2-4-05-419 ผู้ปฏบิติังานช่าง  P
23 นางสาวธมน  ชัชวาลกจิกลุ 2-4-05-420 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
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24 นางสาวชนน ี แสนศรี 2-4-05-421 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
25 นายสมบติั  รัตนเล่ียม 332 ช่างครุภณัฑ์ ช 2  P
26 นายสัมฤทธิ ์ อายุยืน 341 ช่างครุภณัฑ์ ช 3  P
27 นายอมรเทพ เกตุบ ารุง 987 พนกังานขับรถยนต์ ส 2  P
28 นางสาวสุภามาส  ซ่ือสัตย์ 580 แมบ่า้น  P
29 กรอบว่าง 656 พนกังานขับรถยนต์  P
30 นายสมชาย  เพช็รลา 677 พนกังานสถานที่  P
31 นางสาวสายพนิ  แสงทอง 681 พนกังานสถานที่  P
32 นายจรัญ  ทดัอยู่ 682 คนสวน  P
33 นายธนากร  สอนพา 683 พนกังานขับรถยนต์  P
34 นายศุภชัย  พนูสิทธิโชคชัย 685 พนกังานสถานที่  P
35 นายสุรศักด์ิ  ผุยรอด 691 พนกังานขับรถยนต์  P
36 นางสาวจิราภา  เภาด้วง 773 พนกังานสถานที่  P
37 นายเจษฎา  เขียวชุ่ม 838 พนกังานสถานที่  P
38 นายชมภพูงศ์ ปฐมวัชราภรณ์ 839 พนกังานขับรถยนต์  P
39 นางรุ่งทพิย์  แสงทอง 854 พนกังานสถานที่  P
40 นางสาวอมัพร  ชูเลิศ 855 พนกังานสถานที่  P
41 นายสหโชค ปฐมวัชราภรณ์ 856 พนกังานขับรถยนต์  P
42 นางสาวเพญ็ผกา  เขียวชุ่ม 875 พนกังานสถานที่  P
43 กรอบว่าง 874 พนกังานสถานที่  P
44 กรอบว่าง 876 ช่างไฟฟา้  P
45 กรอบว่าง 877 ช่างประปา  P
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งานคลงัและพัสดุ
46 นางนศิานาท แพถนอม 2-2-05-631 S-1-1201-008 นกัการเงิน ปฏบิติัการ  P
47 นางสาวสุมาลี ศรีทอง 2-2-05-680 S-1-1201-009 นกัการเงิน ปฏบิติัการ  P
48 นางจงกล แสนสุข 2-2-26-1051 S-1-1201-010 ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน  P
49 นายสุริยา ทองทวี 2-2-05-843 S-1-1201-011 นกัพสัดุ ปฏบิติัการ  P
50 กรอบว่าง 2-3-05-613 S-2-1201-004 นกัพสัดุ ปฏบิติัการ  P
51 นางสาวอนสุรา แสงเพลิง 2-3-05-677 S-1-1201-504 นกัพสัดุ ปฏบิติัการ  P
52 นางสาวนนทพิา หว้ยหงษท์อง 2-4-05-276 นกัการเงิน  P
53 นางสาวณัฐกฤตา ดวงจักร์ 2-4-05-673 นกัการเงิน  P

งานวิชาการและบริการการศึกษา
54 นายวิศนุ นอ้ยเล็ก 849 นกัวิชาการโสตทศันศึกษา ช านาญการ  P
55 นางกญัญภทัร ชูเชิด 2-2-05-517 S-1-1201-012 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
56 นายสุเมธา ปานพร้ิง 2-2-05-679 S-1-1201-013 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
57 นายวัชรินทร์ แสงแกว้ 2-2-26-1052 S-1-1201-014 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ หวัหนา้งาน  P
58 นางสาวชยปภา ศรีสุทศัน์ 2-3-05-472 S-1-1201-505 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
59 นายนที เสือกล่ิน 2-3-05-679 S-2-1201-006 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
60 นางสาวจริยา พนัธุระ 2-3-05-680 S-2-1201-005 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
61 กรอบว่าง 2-4-26-964 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
62 นายภาวัต จรลีรัตน์ 2-4-05-574 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P

งานวิจยั บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ
63 นางสาววารุณีย์ ต้ังศุภธวัช 2-2-05-632 S-1-1201-015 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
64 นางสาวลักขณา นวิัฒนกาญจนา 2-2-05-633 S-1-1201-016 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
65 นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกลุ 2-2-26-1053 S-1-1201-017 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพเิศษ หวัหนา้งาน  P
66 นางสาวศิวาพร ยอดทรงตระกลู 2-3-05-773 S-1-1201-506 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
67 นายนฐิิณัฐ วโรดมรุจิรานนท์ 2-4-26-963 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P ลาออก 2 ธ.ค. 62
68 นายอริศ  กริิยา 2-4-05-927 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
69 นายวราฤทธิ ์ โรจนวงศ์กาญจน์ 2-4-05-928 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
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ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
70 นางสายสุดา เตียเจริญ 401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
71 นางสาวมทันา วังถนอมศักด์ิ 1-2-05-146 A-1-1202-002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวัหนา้ภาควิชา  P
72 นายวรกาญจน์ สุขสดเขียว 1-2-05-244 A-1-1202-003 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดี  P
73 นางสาวนชุนรา รัตนศิระประภา 1-2-05-489 A-1-1202-004 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
74 นายสงวน อนิทร์รักษ์ 1-2-05-731 A-1-1202-005 อาจารย์ รองหวัหนา้ภาควิชา  P
75 นายประเสริฐ อนิทร์รักษ์ 1-2-26-1057 A-1-1202-006 รองศาสตราจารย์  P
76 นายศักดิพนัธ์ ตันวิมลรัตน์ 3-2-26-1058 A-1-1202-007 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
77 ว่าที่พนัตรีนพดล เจนอกัษร 1-4-05-811 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  P
78 นางขัตติยา ด้วงส าราญ 1-4-05-904 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  P

ภำควิชำกำรศึกษำตลอดชวีิต
79 นายภทัรพล มหาขันธ์ 357 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
80 นางจิตตรา มาคะผล 1-2-05-491 A-1-1203-008 อาจารย์  P
81 นางสาวพรรณภทัร ปล่ังศรีเจริญสุข 1-2-05-595 A-1-1203-009 อาจารย์ รองคณบดี  P
82 นายนนัทวัฒน์ ภทัรกรนนัท์ 1-2-05-732 A-1-1203-010 อาจารย์  P
83 นายนรุิทธ์ วัฒโนภาส 1-2-26-1059 A-1-1203-011 อาจารย์ หวัหนา้ภาควิชา  P
84 นายพรีเทพ  รุ่งคุณากร 1-2-26-1351 A-1-1203-012 อาจารย์  P
85 นางสาวศิริณา จิตต์จรัส 1-2-26-1352 A-1-1203-013 รองศาสตราจารย์  P

86 กรอบว่าง 1-4-05-912 อาจารย์  P

87 กรอบว่าง 1-4-05-913 อาจารย์  P
88 นางบญุมา เขียววิชัย 1-4-05-914 อาจารย์  P
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ภำควิชำจติวิทยำและกำรแนะแนว
89 นายกมล โพธิเย็น 1-2-05-353 A-1-1204-014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวัหนา้ภาควิชา  P
90 นางสาวฐิติมา เวชพงศ์ 1-2-05-427 A-1-1204-015 อาจารย์  P
91 นางกนัยารัตน์ เมอืงแกว้ 1-2-05-440 A-1-1204-016 อาจารย์  P
92 นางสาววนญัญา แกว้แกว้ปาน 1-2-05-544 A-1-1204-017 อาจารย์  P
93 นางสาวอรุปรีย์ เกดิในมงคล 1-2-05-566 A-1-1204-018 อาจารย์  P
94 นางนวลฉวี ประเสริฐสุข 1-2-26-1061 A-1-1204-019 รองศาสตราจารย์  P

ภำควิชำพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ
95 นายไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 1-2-05-49 A-1-1205-020 รองศาสตราจารย์  P
96 นางสาวทพิย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา 1-2-05-149 A-1-1205-021 อาจารย์  P
97 นางสาวนภสร นลีะไพจิตร 1-2-05-354 A-1-1205-022 อาจารย์ หวัหนา้ภาควิชา  P
98 นายนพพร จันทรน าชู 1-2-05-438 A-1-1205-023 รองศาสตราจารย์  P
99 นายคุณัตว์ พธิพรชัยกลุ 1-2-05-439 A-1-1205-024 อาจารย์  P
100 นางสาวนรินทรา จันทศร 1-2-05-488 A-1-1205-025 อาจารย์  P
101 นางยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ 1-2-05-545 A-1-1205-026 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหวัหนา้ภาควิชา  P
102 นางสาวกมลรัตน์ หนสูวี 1-2-05-546 A-1-1205-027 อาจารย์  P
103 นายอยัรัสต์ แกสมาน 1-2-05-547 A-1-1205-028 อาจารย์  P
104 นางสาววรรณวิสา บญุมาก 1-2-05-568 A-1-1205-029 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดี  P
105 นายพทิกัษ์ สุพรรโณภาพ 1-2-05-569 A-1-1205-030 อาจารย์  P
106 นายธิติ ญานปรีชาเศรษฐ 1-2-05-593 A-1-1205-031 อาจารย์  P
107 นายวิชิต อิ่มอารมย์ (กรอบว่างชั่วคราว) 1-2-05-594 A-1-1205-032 อาจารย์ ไปด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  P

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

108 นางรัชฎาพร เกตานนท ์แนวแหง่ธรรม 1-2-05-666 A-1-1205-033 อาจารย์  P
109 ว่าที่ ร.ต.นวิัฒน์ บญุสม 1-2-05-733 A-1-1205-034 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
110 นายโรม วงศ์ประเสริฐ 1-2-26-1062 A-1-1205-035 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
111 นางสาววรรณวีร์  บญุคุ้ม 1-2-26-1297 A-1-1205-036 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
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112 นางวรรณี  เจิมสุรวงศ์ 1-2-26-1353 A-1-1205-037 อาจารย์  P
113 กรอบว่าง 3-4-05-907 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  P

ภำควิชำเทคโนโลยกีำรศึกษำ
114 นางสาวฐาปนยี์ ธรรมเมธา 1078 รองศาสตราจารย์  P
115 นายอนรุิทธ์ สติมั่น 1-2-05-148 A-1-1206-038 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
116 นางสาวน้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ 1-2-05-245 A-1-1206-039 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวัหนา้ภาควิชา  P
117 นายเอกนฤน บางทา่ไม้ 1-2-05-400 A-1-1206-040 รองศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการศูนย์นวตักรรม  P

การศึกษาแห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร

118 นายวรวุฒิ มั่นสุขผล 1-2-05-401 A-1-1206-041 อาจารย์  P
119 นางสาวศิวนติ อรรถวุฒิกลุ 1-2-05-428 A-1-1206-042 รองศาสตราจารย์  P
120 นายสิทธิชัย ลายเสมา 1-2-05-567 A-1-1206-043 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหวัหนา้ภาควิชา  P
121 นางสมหญิง  เจริญจิตรกรรม 1-4-05-905 อาจารย์  P
122 นางมนธิรา   บญุญวินจิ 1-4-05-906 อาจารย์  P

ภำควิชำหลกัสตูรและวิธีสอน
123 นายอนนั ปั้นอนิทร์ 319 อาจารย์  P
124 นางบษุบา บวัสมบรูณ์ 345 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวัหนา้ภาควิชา  P
125 นายบ ารุง ช านาญเรือ 360 อาจารย์  P
126 นายมชีัย เอี่ยมจินดา 807 รองศาสตราจารย์  P
127 นางสาวอธิกมาส มากจุ้ย 1-2-05-23 A-1-1207-044 อาจารย์ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  P
128 นายปรณัฐ กจิรุ่งเรือง 1-2-05-50 A-1-1207-045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
129 นางสาวอรพณิ ศิริสัมพนัธ์ 1-2-05-98 A-1-1207-046 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
130 นางดวงหทยั โฮมไชยะวงศ์ 1-2-05-150 A-1-1207-047 อาจารย์  P
131 นางกรภสัสร อนิทรบ ารุง 1-2-05-151 A-1-1207-048 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
132 นางสาวอบุลวรรณ ส่งเสริม 1-2-05-246 A-1-1207-049 อาจารย์ รองหวัหนา้ภาควิชา  P
133 นางสาวธิดาพร คมสัน 1-2-05-310 A-1-1207-050 อาจารย์  P
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134 นายชัยรัตน์ โตศิลา 1-2-05-327 A-1-1207-051 อาจารย์  P
135 นางสาววิลาพณัย์ อรุบญุนวลชาติ 1-2-05-351 A-1-1207-052 อาจารย์  P
136 นางมานติา ลีโทชวลิต อรรถนพุรรณ 1-2-05-352 A-1-1207-053 อาจารย์  P
137 นางสาวสรภสั น้ าสมบรูณ์ 1-2-05-464 A-1-1207-054 อาจารย์  P
138 นายวิสูตร โพธิเ์งิน 1-2-05-465 A-1-1207-055 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รก.แทนรอง ผอ.ฝ่ายบริหาร รร.สาธิต(ปฐมวัยฯ)  P
139 นางสาวศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 1-2-05-490 A-1-1207-056 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดี  P
140 นางสาวเพญ็พนอ พว่งแพ 1-2-05-492 A-1-1207-057 อาจารย์  P
141 นางสาวศศิพชัร จ าปา 1-2-05-493 A-1-1207-058 อาจารย์  P
142 นางสิรินทร์ ลัดดากลม บญุเชิดชู 1-2-05-542 A-1-1207-059 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รก.แทนรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ รร.สาธิต(ปฐมวัยฯ)  P
143 นางสาวชลธิชา หอมฟุ้ง 1-2-05-571 A-1-1207-060 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
144 นางสาวพรพมิล รอดเคราะห์ 1-2-05-596 A-1-1207-061 อาจารย์  P
145 นางสาวสรัญญา จันทร์ชูสกลุ 1-2-05-649 A-1-1207-062 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รก.แทนรอง ผอ.ฝ่ายกจิการนักเรียน  P

รร.สาธิต(ปฐมวัยฯ)

146 นางสาวกลัยา เทยีนวงศ์ 1-2-05-667 A-1-1207-063 อาจารย์  P
147 นายชนสิทธิ์ สิทธิสู์งเนนิ 1-2-05-734 A-1-1207-064 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  P
148 นายพณิพนธ์ คงวิจิตต์ 1-2-26-1204 A-1-1207-065 อาจารย์  P
149 กรอบว่าง 1-2-05-570 A-1-1207-066 อาจารย์  P
150 กรอบว่าง 1-2-05-735 A-1-1207-067 อาจารย์  P
151 กรอบว่าง 1-2-26-1203 A-1-1207-068 อาจารย์  P
152 กรอบว่าง 1-4-05-916 อาจารย์  P
153 นายสมประสงค์  นว่มบญุลือ 1-4-05-917 อาจารย์  P
154 กรอบว่าง 1-4-05-918 อาจารย์  P
155 นายกติติคม คาวีรัตน์ 1-4-05-924 อาจารย์  P
156 กรอบว่าง 1-4-05-926 อาจารย์  P
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ภำควิชำกำรสอนภำษำนำนำชำติ
157 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร 1-2-05-48 A-1-1208-069 อาจารย์  P
158 นายชัยวัฒน์ แกว้พนังาม 1-2-05-152 A-1-1208-070 อาจารย์  P
159 นางสาวภทัร์ธีรา เทยีนเพิ่มพลู 1-2-05-153 A-1-1208-071 อาจารย์  P
160 นายวชิระ จันทราช 1-2-05-247 A-1-1208-072 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหวัหนา้ภาควิชา  P
161 นางสาวรินทร์ ชีพอารนยั 1-2-05-349 A-1-1208-073 อาจารย์  P
162 นางสุนตีา โฆษติชัยวัฒน์ 1-2-05-350 A-1-1208-074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวัหนา้ภาควิชา  P
163 นางสาวรวีร าไพ พพิฒันลักษณ์ 1-2-05-402 A-1-1208-075 อาจารย์
164 นางสาวมณัฑนา พนัธุดี์ 1-2-05-543 A-1-1208-076 อาจารย์  P
165 นางสาวทรรศนยี์ โมรา 1-2-05-548 A-1-1208-077 อาจารย์  P
166 นางวนดิา ชูเกยีรติวัฒนากลุ 1-2-05-572 A-1-1208-078 อาจารย์ รองหวัหนา้ภาควิชา  P
167 นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ 1-2-05-668 A-1-1208-079 อาจารย์  P
168 กรอบว่าง 1-3-05-408 A-2-1208-001 อาจารย์  P
169 นางสาวเกจ็วิรัล ต้ังสิริวัสส์ 1-2-05-838 A-1-1208-080 อาจารย์  P
170 Mr.Wei Jie  1-4-05-809 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  P
171 Miss Li Lijia  1-4-05-810 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  P

โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลยัศิลปำกร (มธัยมศึกษำ)
172 นายเอกสิทธิ ์    ชนนิทรภมูิ 390 อาจารย์  P
173 นางสาวรจนา        ค านงึผล 1-2-05-51 A-1-1209-081 อาจารย์  P
174 นางสาวสุมาลี        ทรงศิริ 1-2-05-52 A-1-1209-082 อาจารย์  P
175 นายชัยสิทธิ ์     ต้ังธงทองกลุ 1-2-05-53 A-1-1209-083 อาจารย์  P
176 นายกติติศักด์ิ  ศรีวงค์ษา 1-2-05-441 A-1-1209-084 อาจารย์  P
177 นางสาวเบญ็จพร    สิทธิธัญกรรม 1-2-05-669 A-1-1209-085 อาจารย์  P
178 นางสาวอไุรวรรณ    ธรรมศิริพงษ์ 1-2-05-670 A-1-1209-086 อาจารย์  P
179 นางสาวบษุกร      เอี๊ยวเจริญ 1-2-05-671 A-1-1209-087 อาจารย์  P
180 นายธนาวิศุทธิ ์ ศิริทรัพย์ 1-2-05-736 A-1-1209-088 อาจารย์ ผู้ชว่ย ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
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181 นายศุภกร      บญุโพธิท์อง  1-2-05-737 A-1-1209-089 อาจารย์  P
182 นายรัตช์วิชช์    มติรอคัรสิน 1-2-05-785 A-1-1209-090 อาจารย์  P
183 ว่าที่ ร.ต.เอกชัย   ภมูริะร่ืน 1-2-05-786 A-1-1209-091 อาจารย์ รองคณบดี  P
184 นายจรูญศักด์ิ   ศรภกัดี 1-2-05-839 A-1-1209-092 อาจารย์  P
185 นางสาวดุจดาว       ศรีคง 1-2-26-1064 A-1-1209-093 อาจารย์  P
186 นางพชัรีภรณ์     จงเพิ่มวัฒนะผล 1-2-26-1065 A-1-1209-094 อาจารย์  P
187 นายวิชัย         โฆษติชัยยงค์ 1-2-26-1066 A-1-1209-095 อาจารย์ ผู้ชว่ย ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
188 นายไพโรจน ์     ผาสุวรรณ์ 1-2-26-1068 A-1-1209-096 อาจารย์  P
189 นายบญุรอด  ชาติยานนท์ 1-2-26-1246 A-1-1209-097 อาจารย์ รอง ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
190 นายสุบนิ         ยมบา้นกวย 1-2-26-1247 A-1-1209-098 อาจารย์  P
191 นางดวงนภา     ศรีนนัทวงศ์ 1-2-26-1298 A-1-1209-099 อาจารย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติฯ  P
192 นางสาวพนติตา     สินบวั 1-3-05-633 A-1-1209-301 อาจารย์  P
193 นายกฤษณะ    ล าทะแย 1-6-05-53 A-2-1209-002 อาจารย์  P
194 นางวัลลภา     วงศ์ศักดิรินทร์ 1-6-05-54 A-1-1209-302 อาจารย์  P
195 นายภาณุพล     โสมลู 1-6-05-55 A-1-1209-303 อาจารย์  P
196 นายพฤฒิพงศ์   โลหะสุวรรณ์ 1-6-05-84 A-2-1209-003 อาจารย์  P
197 นางสาวศิรินภา       กจิกลุน าชัย 1-6-05-85 A-1-1209-304 อาจารย์  P
198 นายอรรฆพร    วงษป์ระดิษฐ์ 1-6-05-86 A-2-1209-004 อาจารย์ รอง ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
199 นายบญัชา      สุพรรณาลัย 1-6-05-87 A-2-1209-005 อาจารย์  P
200 นายกฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกลุ 1-6-05-88 A-2-1209-006 อาจารย์  P
201 นายธนาเทพ     พรหมสุข 1-6-05-89 A-2-1209-007 อาจารย์  P
202 นายวิภ ู          มลูวงค์ 1-6-05-90 A-1-1209-305 อาจารย์  P
203 นางสาวบศุราพรรณ  ประจง 1-6-05-91 A-2-1209-008 อาจารย์  P
204 นายณัฐดนยั      บตุรพลับ 1-6-05-92 A-1-1209-306 อาจารย์ รอง ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
205 นายพลวัฒน ์     ด ารงกจิภากร 1-6-05-93 A-1-1209-307 อาจารย์ รอง ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
206 นายกจิจา         อภรัิกษเ์สนา 1-6-05-94 A-1-1209-308 อาจารย์ รอง ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
207 นายบญุเพชร     พึ่งย้อย 1-6-05-95 A-1-1209-309 อาจารย์  P
208 นายชลนท ี      ไวอ าภี 1-6-05-112 A-1-1209-310 อาจารย์  P
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209 นายวีระพล      พุ่มพทิกัษ์ 1-6-05-113 A-1-1209-311 อาจารย์  P
210 นายเสกสรร     สุขเสนา 1-6-05-114 A-1-1209-312 อาจารย์  P
211 นางสาวชนกิานต์    บตุรแสนคม 1-6-05-115 A-2-1209-009 อาจารย์  P
212 นายพลวัต       ฉลอง 1-6-05-116 A-1-1209-313 อาจารย์  P
213 นางสาววันวิสาห ์  ปญัญาจิรวุฒิ    1-6-05-129 A-1-1209-314 อาจารย์ ผู้ชว่ย ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
214 นางสาวนนัทพร      รอดผล 1-6-05-130 A-1-1209-315 อาจารย์  P
215 นางสุภามาส     โสมลู 1-6-05-131 A-1-1209-316 อาจารย์  P
216 นายสุทธิญา คงใหญ่ 1-6-05-132 A-2-1209-013 อาจารย์  P
217 นางสาวศรีพรรณ   เรืองธรรมพศิาล 1-6-05-133 A-2-1209-010 อาจารย์  P
218 นายครรชิต      สอสิริกลุ 1-6-05-134 A-1-1209-317 อาจารย์  P
219 นางสาวณัฐนนัท ์   เจียรประดิษฐ์ 1-6-05-135 A-1-1209-318 อาจารย์ ผู้ชว่ย ผอ. รร. สาธิต (มัธยมศึกษา)  P
220 นายวสวัตต์ิ       วงศ์พนัธุเศรษฐ์ 1-6-05-136 A-2-1209-011 อาจารย์  P
221 นางสาวภณิดา พรายแกว้ 1-6-05-137 A-2-1209-012 อาจารย์  P

222 กรอบว่าง 1-4-05-124 อาจารย์  P

223 กรอบว่าง 1-4-05-125 อาจารย์  P

224 Mr. SAID BAKHIT SHAH 1-4-05-127 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  P

225 กรอบว่าง 1-4-05-129 อาจารย์  P

226 กรอบว่าง 1-4-05-275 อาจารย์  P
227 กรอบว่าง 1-4-05-367 อาจารย์  P
228 กรอบว่าง 1-4-05-670 อาจารย์  P
229 นายกติิศักด์ิ     สุทธิ 1-4-05-671 อาจารย์  P

งานส านักงานโรงเรียนสาธิต (มธัยมศึกษา)
230 นางสาวธัญรดา ชื่นทรวง 2-2-05-844 S-1-1209-018 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
231 นางสาวพชิญาภรณ์ ชูลาภ 2-2-05-845 S-1-1209-019 บรรณารักษ์ ช านาญการ  P
232 นางองัคณา ค้าทวี 2-2-26-1054 S-1-1209-020 นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ  P
233 นางพชัรา บญุเจริญ 2-2-26-1055 S-1-1209-021 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ  P
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234 นางสาวแกว้ตา ศรอดิศักด์ิ 2-2-26-1245 S-1-1209-022 นกัการเงิน ปฏบิติัการ  P
235 นางสาวเมธาวี เนตรวิริยะกลุ 2-6-05-145 E-1-1209-501 นกัพสัดุ ปฏบิติัการ  P
236 นางสาววราภรณ์ กลุจิตติเดโช 2-6-05-146 E-1-1209-502 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
237 นางสาวธัญญ์ธิชา วงษศ์รีเจริญ 2-6-05-147 E-1-1209-503 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
238 นางสาวนภษร ท ากนิรวย 2-6-05-148 E-1-1209-504 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
239 กรอบว่าง 2-6-05-149 E-2-1209-005 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
240 นายประจักษ์ สุขสมยั 2-6-05-150 E-1-1209-505 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
241 นางสาวสายฝน ท าจะดี 2-6-05-152 E-2-1209-001 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
242 นางสาวอรวรรณ บญุไว 2-6-05-153 E-2-1209-002 นกัพสัดุ ปฏบิติัการ  P
243 นางสาวจารุวรรณ มใีจดี 2-6-05-154 E-2-1209-003 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
244 นายวันชัย กจิเรืองโรจน์ 2-6-05-155 E-2-1209-004 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
245 กรอบว่าง 2-4-05-126 นกัคอมพวิเตอร์  P
246 นางเบญจวรรณ ล้ิมประเสริฐยิ่ง 2-4-05-128 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
247 กรอบว่าง 2-4-05-130 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
248 นายกฤษณพงษ์ สุภาวงศ์ 2-4-05-366 นกัวิทยาศาสตร์  P
249 กรอบว่าง 2-4-05-409 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
250 กรอบว่าง 2-4-05-635 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
251 กรอบว่าง 2-4-05-669 นกัพสัดุ  P
252 นางกอ้นนาค บญุเทยีม 324 พนกังานธุรการ ส 3  P
253 นายสมพร ธนชิตสกลุพงศ์ 339 ช่างครุภณัฑ์ ช 3  P
254 นายเฉลียว คงอิ่ม 989 แมบ่า้น บ 2  P
255 นางอรพนิท์ บรีุรักษา 131 พนกังานสถานที่  P
256 กรอบว่าง 132 พนกังานประกอบอาหาร  P
257 นายทนงศักด์ิ สุขหงษ์ 679 พนกังานขับรถยนต์  P
258 นายสุทศัน์ มั่นสวัสด์ิ 697 ช่างตกแต่งสถานที่  P
259 นายนธีธร แสงนวล 719 พนกังานขับรถยนต์  P
260 นายวิสุทธิ์ ทองสุภาพ 720 พนกังานบริการเอกสารทั่วไป  P
261 นางสาวธัญกร ชวงโพธิ์ 721 พนกังานสถานที่  P
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262 นางวารุณี คงอิ่ม 806 พนกังานสถานที่  P
263 นางสาวศศิธร นาถะพนิธุ 807 พนกังานสถานที่  P
264 นางบญุภา วัฒนเถมนิ 808 พนกังานสถานที่  P
265 กรอบว่าง 809 พนกังานประกอบอาหาร  P
266 กรอบว่าง 842 พนกังานขับรถยนต์  P
267 นางสาวอรุณี เส็งโคกหวาย 852 พนกังานสถานที่  P
268 นางเกศสินี สิงหว์งษ์ 881 พนกังานสถานที่  P

โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลยัศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ)
269 นางสาวณัฐพชัร์ วงศพดูเพราะ 1-6-05-40 A-2-1210-014 อาจารย์  P
270 นางสาวพรญาณี  ภาคโอรส 1-6-05-41 A-2-1210-015 อาจารย์  P
271 นางจันทร์ธิมา  ไทยแกว้ 1-6-05-42 A-1-1210-319 อาจารย์  P
272 นางสาวมจุลินท ์ กล่ินหวล 1-6-05-43 A-1-1210-320 อาจารย์  P
273 นางสาวธัญญ์รวี  หวังศิริจิตร 1-6-05-44 A-1-1210-321 อาจารย์  P
274 นางสาวอรกานต์  เพชรคุ้ม 1-6-05-45 A-1-1210-322 อาจารย์  P
275 นางกฤตชญาภา นอ้ยทมิ 1-6-05-46 A-2-1210-016 อาจารย์  P
276 นางสาวฐิติมา นติิกรวรากลุ 1-6-05-47 A-2-1210-017 อาจารย์  P
277 นางสาวภทัรา แกว้พจิิตร 1-6-05-48 A-1-1210-323 อาจารย์  P
278 นางสาวสุวิมล สพฤกษศ์รี 1-6-05-49 A-1-1210-324 อาจารย์  P
279 นางสาวนสุรา เดชจิตต์ 1-6-05-50 A-1-1210-325 อาจารย์  P
280 นายโชคชัย เตโช 1-6-05-51 A-2-1210-018 อาจารย์  P
281 นางสาวประติมา ธันยบรูณ์ตระกลู 1-6-05-52 A-1-1210-326 อาจารย์  P
282 นายอนชุิต ชุลีกราน 1-6-05-96 A-1-1210-327 อาจารย์  P
283 นางสาวอมัราพร เรืองรวมศิลป์ 1-6-05-97 A-1-1210-328 อาจารย์  P
284 นายเชษฐชาตรี นวลข า 1-6-05-98 A-1-1210-329 อาจารย์  P
285 นางสาวอรอษุา ปณุยบรุณะ 1-6-05-99 A-1-1210-330 อาจารย์  P
286 นางไพรินทร์ พึ่งพงษ์ 1-6-05-100 A-1-1210-331 อาจารย์  P
287 นางสาวรัตถภรณ์ ค ากมล 1-6-05-101 A-1-1210-332 อาจารย์  P
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288 นายชัยกฤต สุวรรณมาลี 1-6-05-102 A-1-1210-333 อาจารย์  P
289 นางสาวอรวรรณ ชูแกว้ 1-6-05-103 A-1-1210-334 อาจารย์  P
290 นางสาวกญัญ์ภคัญา ภทัรไชยอนนัท์ 1-6-05-104 A-1-1210-335 อาจารย์  P
291 นางสาวจันจิรา พทุธิมา 1-6-05-105 A-2-1210-019 อาจารย์  P
292 นางสาวธนาภา สงค์สมบติั 1-6-05-106 A-1-1210-336 อาจารย์  P
293 นางสาวนภาภรณ์  ดาวเจริญ 1-6-05-107 A-2-1210-020 อาจารย์  P
294 นางสาวศิริภรณ์ ศรีสัมพนัธ์ 1-6-05-117 A-1-1210-337 อาจารย์  P
295 นางสาวสุมลฑา ล้ิมนชุสวาท 1-6-05-118 A-1-1210-338 อาจารย์  P
296 นางสาวเดือนเพญ็ ศักด์ิศรีวัน 1-6-05-119 A-1-1210-339 อาจารย์  P
297 นายชลิต ล้ิมพระคุณ 1-6-05-120 A-1-1210-340 อาจารย์  P
298 นางสาวประภาวรินทร์ รัชชประภาพรกลุ 1-6-05-121 A-1-1210-341 อาจารย์  P
299 นางสาวสิริกมล หมดมลทนิ 1-6-05-122 A-1-1210-342 อาจารย์  P
300 นางสาวสราญจิต อน้พา 1-6-05-123 A-1-1210-343 อาจารย์  P
301 นายวัชรพงษ์ ว่องนยิมเกษตร 1-6-05-124 A-1-1210-344 อาจารย์  P
302 นางสาวเบญญาภา เกษมสุข 1-6-05-125 A-1-1210-345 อาจารย์  P
303 นางสาวสุธารา ขันทศกร 1-6-05-126 A-2-1210-021 อาจารย์  P
304 นางสาวสุปรียา ตันติวีรคุณ 1-6-05-587 A-1-1210-346 อาจารย์  P
305 Mr.Matthew Mainwaring  1-4-05-480 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  P
306 Mr.Randall S  Clark   1-4-05-481 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  P
307 Mr.Carlos Fernandes Estima 1-4-05-482 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  P
308 Mr.Sean Baisley 1-4-05-672 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  P

งานส านักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
309 นางสาวประภาสิริ บญุรักไทย 2-6-05-141 E-1-1210-506 นกัการเงิน ปฏบิติัการ  P
310 นางสาวรัชนี อนิทเกตุ 2-6-05-142 E-2-1210-006 นกัพสัดุ ปฏบิติัการ  P
311 นางสาวทภิาพร เรืองทพิย์ 2-6-05-143 E-1-1210-507 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ รักษาการแทนหัวหน้างาน  P

ต้ังแต่ 6 ธ.ค. 62 

312 นางออ่นทวิา ปอ้งกนั 2-6-05-144 E-2-1210-007 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
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313 นางสาวแสงเทยีน แกว้งาม 731 แมบ่า้น  P
314 นายรัตนพงษ ์ เบญ็จวรรณ์ 732 แมบ่า้น  P
315 นางสาวสุรัสวดี ศรีวราสาสน์ 780 พี่เล้ียง  P
316 นางสังวร สุขงาม 781 พี่เล้ียง  P
317 นางสาวนงนภสั  เลิศวิจิตรจรัส 782 พี่เล้ียง  P
318 นางสาวพณัณิตา ศรีธัญรัตน์ 783 พี่เล้ียง  P
319 นางสาวกมลชนก สืบเสาะ 784 พี่เล้ียง  P
320 นางสาวชนญัธิดา หมู่ธนะกจิภญิโญ 785 พี่เล้ียง  P

321 นางสาวประภาทพิย์ ทองแสง 786 พนกังานทั่วไป  P
322 นางสาวอริสา ชมภนูชิ 787 พี่เล้ียง  P
323 นางกรรธิมาพร ส่งแกว้ 788 แมบ่า้น  P
324 นายพฒันภ์มูิ นะวาระ 789 พนกังานสถานที่  P
325 นางสาวองัคณา รอบคอบ 929 พี่เล้ียง  P
326 นางสาวอรวรรณ ผิวออ่น 930 พี่เล้ียง  P
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ส ำนักหอสมดุกลำง
327 กรอบว่าง 2-3-14-544 S-2-2100-010 ปฏบิติัการ  P
328 กรอบว่าง 2-4-14-69 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
329 กรอบว่าง 2-4-14-71 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
330 กรอบว่าง 2-4-14-73 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
331 กรอบว่าง 2-4-14-196 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
332 กรอบว่าง 2-4-14-197 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
333 กรอบว่าง 2-4-14-198 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
334 กรอบว่าง 2-4-14-229 นกัการเงิน  P
335 กรอบว่าง 2-4-14-233 ช่างอเิล็กทรอนกิส์  P
336 กรอบว่าง 2-4-14-694 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
337 กรอบว่าง 74 พนกังานซ่อมเอกสาร  P
338 กรอบว่าง 75 พนกังานขับรถยนต์  P
339 กรอบว่าง 376 พนกังานสถานที่  P
340 กรอบว่าง 515 พนกังานสถานที่  P
341 กรอบว่าง 880 พนกังานสถานที่  P
342 กรอบว่าง 931 พนกังานสถานที่  P
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ส ำนักงำนส ำนักหอสมดุกลำง
343 นางอาทติา นกอยู่ 1046 ผู้บริหาร เลขานกุารคณะ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  P

(เลขานกุารส านกัหอสมดุกลาง)
344 นางวิไลรักษ์ แกว้วิไล 905 บรรณารักษ์ ช านาญการพเิศษ ผู้ชว่ยเลขานุการ  P

ส านักหอสมดุกลาง

(ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)

345 นางสาววรารัตน์ วีรเดชก าพล 930 นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ผู้ชว่ยเลขานุการ  P
ส านักหอสมดุกลาง

(ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)

งานบริหารและทรัพยากรองค์การ
346 นางสุกญัญา โภคา 2-2-36-1263 S-1-2100-017 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพเิศษ หวัหนา้งาน  P
347 นางสาวอรพรรณ จั่นเพช็ร์ 2-2-14-681 S-1-2100-007 นกัการเงิน ปฏบิติัการ  P
348 นายกวี ชุติมานนท์ 2-2-14-684 S-1-2100-012 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
349 นางสาวบณุฑริกา เอกพรพศิิษฐ์ 2-2-36-1157 S-1-2100-003 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
350 นางพนดิา จมศูรี 2-2-36-1159 S-1-2100-016 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
351 นายมชีัย วุฒิไกรบญัฑิต 2-2-36-1166 S-1-2100-006 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
352 นางรัชนวีรรณ จันทร์สนธิ 2-2-36-1374 S-1-2100-008 นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพเิศษ  P
353 กรอบว่าง 2-3-14-507 S-2-2100-002 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
354 นางสมจิตร ใจการณ์ 203 พนกังานสถานที่  P
355 นายสุภาพ เบญจวรรณ์ 204 พนกังานสถานที่  P
356 นางพรยมล เหมอืนจันทร์นุ่ม 207 พนกังานสถานที่  P
357 นายวิทชั เขียนสุข 245 พนกังานสถานที่  P
358 นายวินติ สุรวงษไ์พบลูย์ 747 พนกังานขับรถยนต์  P
359 นายศักดา ใหญ่แกน่ทราย 810 พนกังานสถานที่  P
360 นายสิทธิชัย ใจบญุ 833 พนกังานสถานที่  P
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งานนโยบายและนวัตกรรม
361 นายสมภพ สุขดี 1202 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ รักษาการแทนหัวหน้างาน  P
362 นายปญัญา พพูะเนยีด 912 นกัวิชาการช่างศิลป์ ช านาญการพเิศษ  P
363 นายพรชัย กศุลพลาเลิศ 2-2-14-520 S-1-2100-001 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
364 นายสายันต์ พวงสุวรรณ 2-2-14-755 S-1-2100-002 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
365 นางสาวอนิทรา อนิทร์ตามา 2-2-36-1160 S-1-2100-045 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ปฏบิติังาน  P
366 นางสาวสินนีาฏ ทรัพย์แตง 2-2-36-1161 S-1-2100-005 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
367 กรอบว่าง 2-2-36-1214 S-1-2100-046 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
368 นางณัชชา มณีวงศ์ 2-2-36-1373 S-1-2100-004 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
369 กรอบว่าง 2-3-14-202 S-2-2100-001 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
370 กรอบว่าง 2-3-14-338 S-2-2100-009 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ปฏบิติังาน  P
371 นายโชคชัย สวนแกว้ 2-3-14-547 S-2-2100-008 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ปฏบิติังาน  P

ฝ่ำยหอสมดุพระรำชวังสนำมจนัทร์
372 นางสมปอง มสิสิตะ 3-2-36-1158 S-1-2100-009 หวัหนา้ฝ่ายหอสมดุ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ หัวหน้าฝ่ายหอสมดุ  P

พระราชวังสนามจันทร์ อยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พระราชวงัสนามจนัทร์

งานบริการสารสนเทศ
373 นางสาวกอบกลุ ชาวเฉียง 858 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
374 นายวิรุฬห์ พานชิสุโข 895 ผู้ปฏบิติังานโสตทศันศึกษา ช านาญงาน  P
375 นางพมิพเ์ดือน เนตรวิริยะกลุ 2-2-14-636 S-1-2100-011 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
376 นางสาวกรุณา ศรีเจริญ 2-2-14-683 S-1-2100-024 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ  P
377 นายอนรุิจ จ่ากลาง 2-2-14-756 S-1-2100-014 นายช่าง ปฏบิติัการ  P
378 นางวาสนา พุ่มประทมุ 2-2-14-892 S-1-2100-018 ผู้ปฏบิติังานหอ้งสมดุ ช านาญงาน  P
379 นางธนวรรณ ขาวบาง 2-2-14-893 S-1-2100-025 บรรณารักษ์ ช านาญการ  P
380 นางพชัรี เวชการ 2-2-36-1164 S-1-2100-020 บรรณารักษ์ ช านาญการ  P
381 นางเกษร แสนสุวรรณ์ 2-2-36-1165 S-1-2100-021 บรรณารักษ์ ช านาญการ  P
382 นางสาวเกศินี เพญ็ศิริ 2-2-36-1167 S-1-2100-022 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพเิศษ  P

20



ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

เลขที่เดมิ เลขที่ใหม่ ชื่อต ำแหน่ง ระดบัต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง หมำยเหตุ

ในสำยงำน ในกำรบริหำรงำน

ล ำ
ดบั

ที่

ชื่อและสว่นงำน

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

พน
ง. 

ปร
ะเ

ภท
ปร

ะจ
 ำ

พน
ง. 

ปร
ะเ

ภท
ชั่ว

คร
ำว

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ

ลจ
ม.

 ป
ระ

เภ
ทป

ระ
จ ำ

ลจ
ม.

 ป
ระ

เภ
ทช

ั่วค
รำ

ว

383 นางสาวจันทร์เพญ็ กล่อมใจขาว 2-2-36-1173 S-1-2100-028 บรรณารักษ์ ช านาญการพเิศษ หวัหนา้งาน  P
384 นายมนตรี ศรีสุทศัน์ 994 พนกังานซ่อมเอกสาร บ 2  P
385 นายพชิัย ผลอดุม 199 พนกังานซ่อมเอกสาร  P
386 นายสาวดวงธิดา ขวัญเล็ก 205 พนกังานสถานที่  P
387 นายสัมฤทธิ์ ยอดยิ่งทวีลาภ 206 พนกังานซ่อมเอกสาร  P

งานจดัการทรัพยากรสารสนเทศ
388 นางสาวกาญจนา กรรเจียกพงษ์ 717 บรรณารักษ์ ช านาญการ  P
389 นางสาวนภสัรพี ประจ าเมอืง 2-2-14-519 S-1-2100-010 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ  P
390 นางสาวพนดิา วรพลาวุฒิ 2-2-14-685 S-1-2100-013 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
391 นางเอกอนงค์ ดวงจักร์ 2-2-36-1163 S-1-2100-019 บรรณารักษ์ ช านาญการ รักษาการแทนหัวหน้างาน  P
392 นางสาวบรรจง รุ่งแผน 2-2-36-1168 S-1-2100-023 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพเิศษ  P
393 นางนฤมล บญุญานติย์ 2-2-36-1169 S-1-2100-026 บรรณารักษ์ ช านาญการ  P
394 นางสาวรุ่งทวิา ฝ่ายดี 2-2-36-1170 S-1-2100-015 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ปฏบิติังาน  P
395 นายสุนทร ญาติมาก 2-2-36-1171 S-1-2100-027 บรรณารักษ์ ช านาญการ  P
396 นางสาวจริณญา ล่ิมมั่น 2-3-14-201 S-2-2100-003 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ  P
397 กรอบว่าง 2-3-14-337 S-2-2100-004 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ปฏบิติังาน  P
398 นายไมตรี กมิฮวย 370 พนกังานซ่อมเอกสาร บ 2  P
399 นายพชิิต ผลอดุม 200 พนกังานซ่อมเอกสาร  P
400 นายอ านาจ เกตุสม 201 พนกังานซ่อมเอกสาร  P
401 นางสมพร พนัธุม์า 202 พนกังานซ่อมเอกสาร  P
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ฝ่ำยหอสมดุวังทำ่พระ
402 นางจรินทร์ คิดหมาย 3-2-36-1174 S-1-2100-029 หวัหนา้ฝ่ายหอสมดุวังทา่พระ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวงัท่าพระ  P

อยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

งานบริการสารสนเทศ
403 นางสาวหรรษา การเวก 84 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
404 นายนพดล เอกผาชัยสวัสด์ิ 786 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการพเิศษ  P
405 นางสาวสุภมาศ ศรีโนนมว่ง 817 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
406 นางสาวสุนศิา รอดจินดา 2-2-14-33 S-1-2100-030 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
407 นางสาววชิรา ลีนา 2-2-14-795 S-1-2100-031 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
408 นางสาวศิริรัตน์ ไชยพงษ์ 2-2-14-890 S-1-2100-033 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
409 นางสาวสุจิตรา ส าราญใจ 2-2-36-1175 S-1-2100-036 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ  P
410 นางวารุณี ศิลาทอง 2-2-36-1177 S-1-2100-038 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
411 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค 2-2-36-1375 S-1-2100-034 บรรณารักษ์ ช านาญการพเิศษ หวัหนา้งาน  P
412 นางนชุดา ปานทอง 2-3-14-42 S-1-2100-501 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ปฏบิติังาน  P
413 กรอบว่าง 2-3-14-341 S-2-2100-005 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
414 นายวินยั ทองธรรมชาติ 3 พนกังานซ่อมเอกสาร บ 2  P
415 นางภคัพร ทองธรรมชาติ 70 พนกังานสถานที่  P
416 นายสาธิต ออ่นประสพ 76 พนกังานสถานที่  P

งานจดัการทรัพยากรสารสนเทศ
417 นางสาวอญัชลี ใจซ่ือ 91 ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน  P
418 นายนรัิตน์ บตุรเคน 94 ช่างอเิล็กทรอนกิส์ ช านาญงาน  P
419 นางสาวพรทพิย์ สมฤทธิ์ 1118 นกัเอกสารสนเทศ ช านาญการ  P
420 นางสาวนาริสา ทบัทมิ 2-2-14-796 S-1-2100-032 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ  P
421 นางสาวขจาริน พร้ิงพฒันพงษ์ 2-2-14-891 S-1-2100-035 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
422 นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี 2-2-36-1176 S-1-2100-037 บรรณารักษ์ ช านาญการพเิศษ หวัหนา้งาน  P
423 นางณัฐดินี ชมภเูอี่ยม 2-2-36-1178 S-1-2100-039 บรรณารักษ์ ช านาญการพเิศษ  P
424 นางปรวรรณ ออ่นดี 2-2-36-1179 S-1-2100-040 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
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425 กรอบว่าง 2-3-14-505 S-2-2100-006 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
426 นายนราพนัธ์ บญุประคอง 2-4-14-68 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
427 นางดารา อยู่ยงสินธ์ 39 พนกังานซ่อมเอกสาร บ 2  P
428 นายศิริ ออ่นดี 64 พนกังานซ่อมเอกสาร บ 2  P

ฝ่ำยหอสมดุวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบรุี
429 นางสาวสุมาลี วาทหีวาน 2-2-14-199 S-1-2100-043 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย  P

หอสมุดวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

(รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)

430 นางสาวลินดา อยู่สูง 2-2-14-682 S-1-2100-041 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ รักษาการแทนผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  P
หอสมุดวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

(รักษาการแทนผู้ชว่ยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)

431 นางสาวอไุรวรรณ จงเจริญ 2-2-14-200 S-1-2100-044 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ  P
432 นายจักรกริช อมศิริ 2-2-36-1172 S-1-2100-042 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
433 กรอบว่าง 2-3-14-506 S-2-2100-007 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
434 นางสาวนารีรัตน์ บ ารุงผล 2-3-14-546 S-1-2100-502 ผู้ปฎบิติังานทั่วไป ปฏบิติังาน  P
435 นางสาวศิวพร ทรัพย์มา 2-4-14-72 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
436 นางสาวนศิากร ทรศัพท์ 2-4-14-474 ผู้ปฎบิติังานทั่วไป  P
437 นางสาวธิดาภรณ์ สินสอน 595 พนกังานสถานที่  P
438 นางสาวศรีนวล มงัสา 688 พนกังานสถานที่  P
439 นายธันทวัช ทองแทง่ 734 พนกังานสถานที่  P
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ส ำนักดจิทิลัเทคโนโลยี
440 กรอบว่าง 2-4-12-35  P
441 กรอบว่าง 2-4-12-191 นกัคอมพวิเตอร์  P
442 กรอบว่าง 2-4-12-192 นกัการเงิน  P
443 กรอบว่าง 2-4-12-193 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
444 กรอบว่าง 2-4-12-194 นกัคอมพวิเตอร์  P
445 กรอบว่าง 2-4-12-195 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
446 กรอบว่าง 2-4-12-238 นกัคอมพวิเตอร์  P
447 กรอบว่าง 2-4-12-239 นกัคอมพวิเตอร์  P
448 กรอบว่าง 2-4-12-360 นกัคอมพวิเตอร์  P
449 กรอบว่าง 2-4-12-423 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
450 กรอบว่าง 2-4-12-424 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
451 กรอบว่าง 2-4-12-425 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
452 กรอบว่าง 2-4-12-516 นกัคอมพวิเตอร์  P
453 กรอบว่าง 2-4-12-517 นกัคอมพวิเตอร์  P
454 กรอบว่าง 2-4-12-518 นกัคอมพวิเตอร์  P
455 กรอบว่าง 2-4-12-519 นกัคอมพวิเตอร์  P
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ส ำนักงำนดจิทิลัเทคโนโลยี
456 นางสาวจันทร์พมิพ์ ร่มโพธิธ์ารทอง 1272 นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพเิศษ  P
457 นางสาวภทัรศยา ปยิะมาพาณิช 2-3-12-329 S-1-2200-502 นกัการเงิน ปฏบิติัการ  P
458 นางสาวอษุณี พลอยแดง 2-3-12-511 S-1-2200-503 นกัพสัดุ ปฏบิติัการ  P
459 นายณรงค์วิทย์ ทศันานตุริยกลุ 2-3-12-326 S-1-2200-501 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
460 นายชนศิร ธีระชาติ 2-3-12-333 S-1-2200-519 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
461 นางสาวสิริกาญจน์ สุรวงศ์ไพบลูย์ 2-3-12-504 S-2-2200-009 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ  P
462 นางลัดดาวัลย์ ภริูกลุทอง 3-2-37-1180 S-1-2200-001 เลขานุการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี เลขานกุารคณะ เลขานุการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  P
463 นางสาวธวัลรัตน์ บณุยเลขา 2-2-37-1181 S-1-2200-002 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
464 นางสาวบญุมี ตระกลูชัยศรี 2-2-37-1183 S-1-2200-012 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการพเิศษ  P
465 นางสาวปภาดา เบญญาธรรมนติย์ 2-2-37-1323 S-1-2200-003 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  P
466 นายอาจหาญ สามฉิมโฉม 227 พนกังานธุรการ  ส 3  P
467 นายอ านวย สิงหโ์ตงาม 231 พนกังานทั่วไป  P
468 นางสาวนนัทน์ภสั พทุธา 532 พนกังานทั่วไป  P
469 นางสาวศุพรรณี ไทรทบัทมิ 533 พนกังานทั่วไป  P

ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำดจิทิลัเทคโนโลยี
470 นายสราวุฒิ จ าปานลิ 1362 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการพเิศษ  P
471 นางสุภาพ กล่อมจิตต์ 1090 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการพเิศษ  P
472 นางสาวภาสิตา บญุณสะ 2-3-12-56 S-2-2200-007 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
473 นางสาวสุนสิา ศรีเผือก 2-3-12-114 S-1-2200-513 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
474 นางสาววิทติา ค้าผล 2-3-12-115 S-2-2200-005 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
475 นายรัฐพล ชูพรหม 2-2-12-198 S-1-2200-007 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
476 นายสุพรชัย บารมี 2-3-12-199 S-2-2200-006 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
477 นางสาวอธิตยา มอียู่เต็ม 2-3-12-200 S-2-2200-008 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
478 ว่าที่ ร.ต. บรรพต ดลวิทยากลุ 2-3-12-334 S-1-2200-520 นกัคอมพวิเตอร์ ช านาญการ  P
479 นายเปรมชัย เชิงฉลาด 2-3-12-495 S-1-2200-522 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
480 ว่าที่ ร.ต.อดุมศักด์ิ ใจดี 2-3-12-496 S-1-2200-507 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
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481 นายสุบดินทร์ ชูพรหม 2-3-12-497 S-1-2200-523 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
482 กรอบว่าง 2-3-12-740 S-2-2200-011 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
483 นางสาวบญุมา เพง่ซ่วน 2-2-37-1182 S-1-2200-008 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ  P
484 นายฉลอง วิริยะธรรม 2-2-37-1381 S-1-2200-010 หวัหนา้ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  P

และพฒันาดิจิทลัเทคโนโลยี อยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และพัฒนาดิจทิัลเทคโนโลยี

485 นายปรีชา แกว้มา 2-2-37-1376 S-1-2200-005 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ  P

ฝ่ำยบริกำรดจิทิลัเทคโนโลยี
486 นายคณะศร กจิสาระภกัดี 1120 วิศวกร ช านาญการพเิศษ รักษาการแทนหัวหน้า  P

ฝ่ายบริการดิจทิัลเทคโนโลยี

(รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)

487 นายไพร รุ่งเรือง 2-2-37-1264 S-1-2200-009 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ  P
488 นายเบญจพล อนิทร์ตามา 2-3-12-57 S-1-2200-506 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
489 นายลัคนพ์งศ์ อยู่ฉิม 2-2-12-197 S-1-2200-006 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
490 นายรักชาติ รอดพน้ 2-2-12-366 S-1-2200-011 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
491 นายนฤเทพ แกว้ศิริ 2-3-12-335 S-1-2200-505 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
492 นายเดชา สมยัสมภพ 2-3-12-499 S-1-2200-509 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
493 นายนรินทร พวงระย้า 2-3-12-835 S-2-2200-004 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
494 นางสาวดวงพร วิฆเนศ 2-3-12-327 S-1-2200-514 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
495 นางสาวกติิยา ภงัคานนท์ 2-3-12-332 S-1-2200-518 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
496 นางสาวอนิทริา ดอกนางแย้ม 2-3-12-498 S-1-2200-508 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
497 นางสาวจันจิรา มงัสา 2-3-12-500 S-1-2200-510 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
498 นางสาวกาญจนา สารพงษ์ 2-3-12-58 S-1-2200-504 นกัคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  P
499 นายภวูดิท ภควัตเปรมเดช 2-4-12-36 ผู้ปฏบิติังานช่าง  P
500 นางสาวชลลดา แช่มช้อย 2-4-12-359 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  P
501 นายยุทธิพงษ์ กั้วะหว้ยขวาง 434 ช่างไฟฟา้ ช 3  P
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ฝ่ำยนวัตกรรมและวิชำกำร
502 นายกติติพงศ์ สายสิทธิ์ 934 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการพเิศษ  P
503 นางสาวสุนนัทา ธรรมกจิวัฒน์ 1121 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการพเิศษ  P
504 นายสมเกยีรติ ฉัตรชื่นยศ 1271 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ  P
505 นายพรชัย แกว้ฉกรรจ์ 1014 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ  P
506 นางสาวปรีชญา นทัธี 2-3-12-328 S-1-2200-515 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
507 นายสุรพงษ์ ธุวะชาวสวน 2-3-12-330 S-1-2200-516 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
508 นางศิริมาตย์ อนิทร์ตามา 2-3-12-331 S-1-2200-517 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
509 นางณัฐสิรี นกแกว้ 2-3-12-336 S-1-2200-521 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
510 นางสาวธรรญธร บญุเลิศ 2-3-12-501 S-1-2200-524 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
511 นายเปรมพนัธ์ ขันทองดี 2-3-12-502 S-1-2200-511 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
512 นายผดุง ศรีเหรา 2-3-12-503 S-1-2200-512 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
513 นายณัฐกร ศิธราชู 2-3-12-810 S-2-2200-010 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
514 นายชัยสิทธิ์ สงเคราะหสุ์ข 2-3-12-819 S-2-2200-001 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
515 นายณัฐพล สินธุมา 2-3-12-820 S-2-2200-002 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
516 นายจิรวัฒน์ ไร่เหนอื 2-3-12-821 S-2-2200-003 นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  P
517 นายโยธิน อยู่พะเนยีด 2-2-12-894 S-1-2200-004 หวัหนา้ฝ่ายนวัตกรรม หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ หัวหน้าฝ่ายนวตักรรม  P

และวิชาการ อยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และวชิาการ

518 นายวรพจน์ ชอบธรรม 3-4-12-531 ผู้เชี่ยวชาญ  P
(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภมูศิาสตร์)
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หอศิลป์
ส ำนักงำนหอศิลป์

519 นางศศิวิมล สันติราษฎร์ภกัดี 3-2-38-1324 S-1-2300-005 เลขานกุารหอศิลป์ เลขานกุารคณะ เลขานกุารหอศิลป์  P

งานสนับสนุนงานบริหาร
520 นางนนัทาวดี เกาะแกว้ 2-2-15-83 S-1-2300-007 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

521 นางสาวจิราภรณ์ ศิริวรรณ 2-2-15-445 S-1-2300-008 นกัการเงิน ปฏบิติัการ P

522 นายเอกพงษ ์ สกลุพนัธุ์ 2-2-15-581 S-1-2300-002 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

523 นางลภสัรดา ทองผาสุก 2-2-38-1325 S-1-2300-006 นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพเิศษ P

524 นางสาวดาราพร ครุฑค ารพ 2-2-38-1265 S-1-2300-009 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพเิศษ รักษาการแทนหัวหน้างาน P

525 นายส าราญ กจิโมกข์ 2-3-15-343 S-1-2300-503 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

526 นางสาวมนิตา วงษโ์สภา 2-3-15-508 S-1-2300-504 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

527 นางสาวสมฤดี เพช็รทอง 2-3-15-509 S-1-2300-505 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

528 นายรุจฬ์สวัตต์ ครองภมูนิทร์ 2-3-15-673 S-2-2300-001 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

529 นางสาวจันจิรา จันทร์ผดุง 2-3-15-674 S-1-2300-502 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

530 กรอบว่าง 2-4-15-77 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป P

531 กรอบว่าง 2-4-15-78 นกัการเงิน  P
532 กรอบว่าง 2-4-15-80 นกัการเงิน  P
533 กรอบว่าง 2-4-15-81 ผู้ปฏบิติังานทั่วไป  P
534 กรอบว่าง 2-4-15-296 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
535 นางเอื้อมพร แผนสมบรูณ์ 391 พนกังานธุรการ ส 3 P

536 นางสาวกาญจนา สวดมาลัย 79 พนกังานสถานที่ P
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งานนิทรรศการและกิจกรรมศึกษา
537 นางสาวเมธาวี กติติอาภรณ์พล 2-2-15-201 S-1-2300-010 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

538 นายกฤษฎา ดุษฎวีนชิ 2-2-15-202 S-1-2300-003 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ รักษาการแทนหัวหน้างาน P

539 นายศรายุทธ ภจูริต 2-2-15-512 S-1-2300-001 นายช่าง ปฏบิติัการ P

540 นางสาวชลดา พนัธุภ์กัดีดิสกลุ 2-2-38-1215 S-1-2300-004 นกัวิชาการอดุมศึกษา ปฏบิติัการ P

541 นายชัยวัช เวียนสันเทยีะ 2-3-15-342 S-1-2300-506 นายช่าง ปฏบิติัการ P

542 นายวรรณพล แสนค า 2-3-15-672 S-1-2300-501 นายช่าง ปฏบิติัการ P

543 กรอบว่าง 2-4-15-297 นกัวิชาการอดุมศึกษา  P
544 กรอบว่าง 2-4-15-298  P
545 กรอบว่าง 2-4-15-299  P
546 นางสาวนฐักานต์ ภู่รุ่งฤทธิ ์ 2-4-15-362 นกัวิชาการอดุมศึกษา P

547 กรอบว่าง 2-4-15-363 นกัวิชาการช่างศิลป์  P
548 นายเฉลิม กล่ินธูป 457 ช่างไม้ ช 2 P

549 นายสิทธิพร กล่ าศรี 407 พนกังานขับรถยนต์ P
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