
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 7/2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
4. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
5. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
7. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
8. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
9. อ.เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
10. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
11. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
13. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
14. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
15. อ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
16. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
18. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
19. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
20. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
21. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
22. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ

และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
23. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

และรักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. อ.ปวริส มินา ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ศุภกาญจน ผาทอง ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
6. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
7. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
8. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
9. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย

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

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ติดราชการ

การศึกษา และรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิชาการและวิจัย

2. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไปราชการตางประเทศ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
4. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองค ประช ุมแล ว ประธานกลาวเป ดประช ุมและเสนอแตงตั้ ง

รองอธิการบดีฝายบริหารปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยตําแหนง
เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขอ 5 วรรค 3 ซึ่งไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการโดยคําแนะนําของอธิการบดี และอธิการบดีอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได

ภายหลังจากนั้น ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การตอนรับและแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 520/2562 ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไดแตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช เปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 1
เมษายน 2562 นั้น

ในการนี้ ประธานจึงกลาวตอนรับและแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูรักษาการแทนรองอธิการบดี และผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1
เมษายน 2562 เปนตนไป ยกเวนลําดับท่ี 1.4 ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2562 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ี 528/2562 ลงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี จํานวน 4 ราย
1.1 อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา

1.2 รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ  ศิริวงศ
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และรักษาการแทนรองอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร
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1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา และรักษาการแทน
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

1.4 ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี

2. ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี จํานวน 5 ราย
2.1 อาจารย ดร.ประไพพิมพ  สุธีวสินนนท

ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
2.2 อาจารย ดร.สุภาพ  เกิดแสง

ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 อาจารยปวริส มินา

ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
2.4 ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน ผาทอง

ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
2.5 รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ

ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 คณะอักษรศาสตร คณะมัณฑนศิลป และคณะวิทยาการจัดการ ขอยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก

นักศึกษาพิเศษ ดังนี้
1. คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก

นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต โดยนักศึกษาจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561
จํานวน 1 ราย คือ Mr.Thomas Schlatter

2. คณะมัณฑนศิลปขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษา
พิเศษ ตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Estonian Academy of Arts สาธารณรัฐเอสโตเนีย โดย
นักศึกษาจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย คือ Mr.Indrek Mesi

3. คณะวิทยาการจัดการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษจาก Japan Women’s University ประเทศญี่ปุน โดยนักศึกษาจะเขาศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 จํานวน 1
ราย คือ Miss Nao Suzuki

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาท้ังหมด และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 3 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตร
คณะมัณฑนศิลป และคณะวิทยาการจัดการเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับ
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มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอ 4.7.3

ท้ังนี้ คณะวิทยาการจัดการขอยกเวนคาหอพัก คาประกันตางๆ และคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค มาพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ

พระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนท่ีขอจบ
6,873 คน ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในเดือนพฤศจิกายน 2562 วันและเวลาใดสุดแตทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ กับขอพระราชทานพระราชานุญาต ดังนี้

1. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงรวมงานเลี้ยงรับรองภายหลังจากเสร็จพิธี
2. ขอพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยและ

ผูทรงคุณวุฒิ รวม 2 ชุด
3. ขอพระราชทานพระราชานุญาตใหชางภาพเขาบันทึกภาพและแถบวีดิทัศน รวมท้ัง

ถายทอดสดทางโทรทัศนวงจรปดภายในมหาวิทยาลัยและถายทอดโทรทัศนวงจรปด นั้น
ในการนี้ สํานักพระราชวังไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทน
พระองคไปในการนี้ ซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จฯ ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท้ังรอบเชาและรอบบาย
และพระราชทานพระมหากรุณาตามท่ีขอ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี 1-2-06-379 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร เดิมเปนอัตราของ นางสาวธีรพร ชื่นพี ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 และ ตําแหนงเลขท่ี 1-3-06-828 สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส เดิมเปนกรอบอัตราวาง
นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะอักษรศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวอริ ศ า  จิ ร ะ ศิ ริ โ ชติ  วุฒิ วิ ทย าศาสต รมหาบัณฑิต  (ภู มิ ศ าสตร )  จ าก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-379 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 685 คะแนน
(เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) ท้ังนี้ กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ

ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป นพนักงานมหาว ิทยาลัยตําแหนงอาจารย  ตําแหนง เลขที ่ 1-2-06-379 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ท่ีกําลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ

2. นางสาว ณิช า  แย มละม าย ด วยวุฒิ ศิ ลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่ ง เศส) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-06-828 อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท
วุฒิ Master ARTS, LETTRES, LANGUES สาขาวิชา SCIENCES DU LANGAGE จาก Université Grenoble
Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามท่ี
ก.พ. กําหนด โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 795 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ.
ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา
625 คะแนน)

ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาว ิทยาล ัยตําแหนงอาจารย  ตําแหนง เลขที ่ 1-3-06-828 สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะอักษรศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท
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พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ท้ัง 2 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวอริศา จิระศิริโชติ
1. คณบดคีณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน  คีรีวงศวัฒนา กรรมการ
4. อาจารยศุภฤกษ  โออินทร กรรมการ
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวณิชา แยมละมาย
1. คณบดคีณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร กรรมการ
4. อาจารยภาณุพันธ  จันทรเฟอง กรรมการ
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลท้ัง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นายพฤฒิพงศ โลหะสุวรรณ วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) จากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-84 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561

2. นางสาวบุศราพรรณ ประจง วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-91 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 รายงานผลการขอเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป ราย นางสาวเชาวณีย แถมยงค

สรุปเรื่อง
ตามคําสั ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 430/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สั ่งแตงตั ้ง

คณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ นางสาวเชาวณีย แถมยงค ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 1179 สังกัดงานบริหารและธุรการ
สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย  ผูแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลา
หนึ่งปแตไมเกินสามป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาวไดทําการประเมินความรูความสามารถ นางสาวเชาวณีย แถมยงค
ผูขอเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป
เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา นางสาวเชาวณีย แถมยงค เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสม เห็นสมควร
ไดรับการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให
มีผลเปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
คือ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหนางสาวเชาวณีย แถมยงค ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 1179 สังกัดงานบริหาร
และธุรการ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา

สรุปเรื่อง
ตามท่ี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งท่ี 239/2560 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจางประจํา โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 9 มกราคม 2560 เพ่ือเปนการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ขอ 17 ซึ่งกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ท่ีมีฐานะเปนกรมแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีรวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และ
หลักฐานตางๆ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติกลั่นกรองความดีความชอบตามท่ีกําหนดในระเบียบ พรอมท้ังรับรองวา
เปนบุคคลท่ีสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได แลวนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาวครบวาระการปฏิบัติหนาท่ี เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562
จึงเห็นควรนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา โดยมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
6. ผูแทนคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. ผูแทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ
9. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ

10. เลขานุการคณะอักษรศาสตร กรรมการ
11. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
12. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
13. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
14. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
15. ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
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16. ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
17. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
18. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
19. ผูแทนวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
20. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
21. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
22. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
23. เลขานุการหอศิลป กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ
25. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ
26. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ
27. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
28. ผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
29. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ
30. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย กรรมการ
31. ผูแทนสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค กรรมการ
32. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย กรรมการและเลขานุการ
33. นางสาวศศิวิมล วัดตาล กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการท่ีมีอายุเกิน 60 ป

สรุปเรื่อง
เนื่องดวย นางสาวนฤชร สังขจันทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา

สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-25-163 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 และไดรับการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 631/2558
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1282/2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1334/2560 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2560
สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ท่ี 1011/2561 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30
กันยายน 2562 ไปแลวนั้น

เพ่ือใหภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับ นางสาวนฤชร สังขจันทร เปนผูมีความรูความสามารถและมีสุขภาพ
แข็งแรง คณะฯจึงประสงคขออนุมัติตอสัญญาจาง นางสาวนฤชร สังขจันทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน 2563 โดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 23 วรรคสอง กําหนดใหมหาวิทยาลัยอาจตอการจางพนักงานประจําท่ีจะ
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เกษียณอายุ ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยใหทําสัญญาจางการเปนพนักงานประจํา
คราวละหนึ่งป มีระยะเวลาไมเกินหาป และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอสัญญาจาง นางสาวนฤชร สังขจันทร พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ซึ่งจะครบระยะเวลาการตอสัญญาจางรอบระยะเวลา 5 ป
ในวันท่ี 30 กันยายน 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือ
ตําแหนง และระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเสนห ชํานาญดี

สรุปเรื่อง
ดวย นายเสนห ชํานาญดี ตําแหนงผูปฏิบัติงานการโรงแรมปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-4

อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,290 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ปจจุบันมีหนาท่ีความรับผิดชอบหลักคือ
ควบคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรม ในแผนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และดูแล
ประชาสัมพันธลูกคาท่ีมาใชบริการภายในภัตตาคารเวอริเดียน เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานกับลูกคา
ชาวตางชาติและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย โดย นายเสนห ชํานาญดี มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี
และงานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี และเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารทองถ่ิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดังนั้น เพ่ือใหตรงกับลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคขออนุมัติ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง และระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายเสนห ชํานาญดี ตําแหนงผูปฏิบัติงานการโรงแรมปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-4 อัตราเงินเดือน เดือนละ
21,290 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานการโรงแรมปฏิบัติงาน คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เปนตําแหนงนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
วิชาเอกการบริหารทองถ่ิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
โดยมีคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงและระดับตําแหนง ดังนี้

1. คณบดคีณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ
3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คนท่ี 1 กรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ
4. อาจารยจีราภา  สตะเวทิน กรรมการ
5. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรัตน กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล ผูชวยเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงและ
ระดับตําแหนง นายเสนห ชํานาญดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-4
อัตราเงินเดือน 21,290 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานการโรงแรมปฏิบัติงาน
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปน ตําแหนงนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารทองถ่ิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใหนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 รายงานผูเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และการตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิชาและหนวยงานไดดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา

เพ่ือตอสัญญาจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป)
กองทรัพยากรมนุษย สํ านักงานอธิการบดี  ไดสรุปจํ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ีคณะวิชา/หนวยงานไดดําเนินการประเมินตอสัญญาจาง จํานวน 40 ราย โดยมีระยะเวลาการจางตามท่ี
คณะวิชา/หนวยงานเสนอ ตามหลักเกณฑระยะเวลาการตอการจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 21

ท้ังนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสิ้นสุดสัญญาจาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จํานวน 33 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบรายงานผูเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ
อนุมัติใหตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 40 ราย ตาม
เอกสารแนบทายรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัตเิปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานบริการวิชาการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงิน

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-29-156 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,850 บาท ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 นั้น
เ พ่ื อให การดํ า เนิ นการของสํ านั กงานบริการวิ ชาการเป น ไปด วยความเรี ยบร อย

สํานักงานบริการวิชาการจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เลขท่ี 2-6-29-156 จาก ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,850 บาท เปน ตําแหนง
นักพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,850 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-6-29-156 จาก ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,850 บาท
เปน ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,850 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การกําหนดคุณสมบัติของอาจารย  สําหรับการยกเวนคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาบรรจุและแตงตั้งอาจารย สาขาทัศนศิลป
(ศิลปะและการสรางสรรค)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

อาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ขอ 4 (6) กําหนดวา ก.บ.ม. อาจพิจารณายกเวนใหผูมีผลงานเปนท่ียอมรับอยาง
กวางขวางในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ สามารถเปนอาจารยประจําท่ีรับเขามาใหมได โดยไมตองมีผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ประกอบกับท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 ได
พิจารณาและมีมติเห็นชอบใหใชหลักเกณฑ ตามขอ 4 (6) ดังกลาว โดยใหคณะวิชาแจงแนวทางและ
รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารยสําหรับการยกเวนคะแนนสอบภาษาอังกฤษ นําเสนอท่ีประชุม
ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบกอนดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย นั้น

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพไดพิจารณาแลว จึงเสนอขอกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย สําหรับการยกเวนคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือพิจารณาบรรจุและแตงตั้งอาจารย สาขาทัศนศิลป
(ศิลปะและการสรางสรรค) ประกอบดวย

1. เปนผู มีความเปนเลิศ มีความรูความสามารถและประสบการณในการสรางสรรค
ดานทัศนศิลป โดยมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนในดานกระบวนการสรางสรรค เปนผูมีเทคนิคในการ
สรางสรรคเฉพาะทางท่ีพิเศษ เปนผูพัฒนาคิดคนนวัตกรรมองคความรูใหมดานวิชาการงานศิลปท่ีนําไปสู
กระบวนการสรางสรรคดวยเทคนิคและวิธีการอันเปนลักษณะเฉพาะตน เปนผูมีความรูความสามารถทาง
ทฤษฎีศิลป ประวัติศาสตรศิลป ซึ่งมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึงการมีทักษะในการถายทอด
ความรูทางศิลปะไดเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับในวงการศิลปะ หรือ

2. เปนผูท่ีเคยไดรับรางวัลจากการแสดงงานศิลปกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมี
ศิลปนแหงชาติ หรือศิลปนชั้นเยี่ยม หรือผูทรงคุณวุฒิสายวิชาการ หรือผูทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลปท่ีมีชื่อเสียง
เปนท่ียอมรับในวงการศิลปะ เขารวมเปนคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัล ดังตอไปนี้

2.1 ไดรับรางวัลประเภทหนึ่งประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมรายการตางๆ เชน
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง การประกวดศิลปกรรม ปตท. การประกวด
ศิลปกรรมชางเผือก การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือการประกวดใน
ระดับชาติรายการอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดยีวกัน หรือ

2.2 ไดรับรางวัลประเภทหนึ่งประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมในระดับนานาชาติ
ท่ีมีมาตรฐาน มีการจัดอยางตอเนื่องและไดรับการยอมรับในวงการศิลปะอยางแพรหลาย เชน โครงการ
ประกวดจิตรกรรม หรือประติมากรรม หรือภาพพิมพ หรือวาดเสน หรือภาพถาย ท่ีจัดข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศบัลแกเรีย ประเทศรัสเซีย ประเทศโปแลนด ประเทศเยอรมัน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
อิตาลี ประเทศสเปน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน) และประเทศไทย เปนตน หรือ
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3. เปนผูท่ีไดรับเชิญหรือไดรับการคัดเลือกใหเขารวมแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ เชน
เทศกาลศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล ประเทศอิตาลี (The Venice Biennale) การแสดงศิลปะ
Documenta ประเทศเยอรมัน มหกรรมศิลปะนานาชาติ (Thailand Biennale) บางกอก อารต เบียนนาเล
(Bangkok Art Biennale) ประเทศไทย นิทรรศการภาพพิมพนานาชาติโคจิ ประเทศญี่ปุน (Kochi
International Triennial Exhibition of Prints) เทศกาลศิลปะภาพพิมพเมซโซทินท ประเทศรัสเซีย
(International Mezzotint Festival) การแสดงศิลปะภาพพิมพนานาชาติ ประเทศบัลแกเรีย (International
Print Biennial Varna) การแสดงภาพพิมพนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Guanlan
International Print Biennial China) การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ กรุงเทพฯ (Bangkok
Triennale International Print and Drawing) หรือนิทรรศการศิลปะในระดับนานาชาติ รายการอ่ืนๆ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เปนตน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรกําหนดคุณสมบัติท่ีจะขอยกเวนใหมีความชัดเจนและสามารถถือปฏิบัติได โดยตอง

เปนหลักเกณฑท่ีสามารถเขาใจไดเปนการท่ัวไป ไมควรเปนหลักเกณฑท่ีใชเปนการภายใน เนื่องจากการท่ีเปน
การรับสมัครบุคคลภายนอกเขามาเปนอาจารยใหม จึงควรใหบุคคลภายนอกไดเขาใจในหลักเกณฑดวย

2. ภายหลังท่ีไดกําหนดคุณสมบัติตามขอ 1 แลว ใหทําเปนรางประกาศเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข

และวิธีการในการเบิกจายเงินบริจาคโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. .... (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายได
(ค าอาหาร) โร ง เรี ยนสาธิ ตมหา วิทยาลั ยศิ ลปากร  (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินโครงการสงเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ประสงคกําหนด

หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกจายเงินประเภทตางๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)



15

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย จํานวน 3
ฉบับ ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว ดังนี้

1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการใน
การเบิกจายเงินบริจาคโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. ....

2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการใน
การเบิกจายเงินรายได (คาอาหาร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. ....

3. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการใน
การเบิกจายเงินโครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินบริจาคโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. .... (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายได (คาอาหาร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและ
วิธีการในการเบิกจายเงินโครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องแบบนักเรียน เครื่อง
แบบเรียนพลศึกษา และการแต งกายของนัก เรี ยนโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
ลักษณะเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบเรียนพลศึกษา และการแตงกายของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวินัย คะแนนความประพฤติ และการตัด
คะแนนความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวินัย คะแนน
ความประพฤติ และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคกําหนดขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการนี้  คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับและระเบียบ

มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว ดังนี้
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1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบเรียน
พลศึกษา และการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยลักษณะเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบเรียน
พลศึกษา และการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. ....

3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวินัย คะแนนความประพฤติ และการตัด
คะแนนความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

4. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวินัย คะแนนความประพฤติ และการตัด
คะแนนความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ขอบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ โดยมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินการ ดังนี้

1. ใหปรับเพ่ิมคํานิยามของคําวา “นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ให
หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย

2. ใหพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวินัย คะแนนความประพฤติ และ
การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... ตามขอเสนอแนะดังนี้

- อาจเสนอคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งทําหนาท่ีพิจารณาการตัดคะแนนความประพฤติ
- การใหสิทธิอุทธรณรองทุกขกับนักเรียนเม่ือถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
- การคัดชื่อนักเรียนออกจากโรงเรียนดวยการตัดคะแนนความประพฤติ สามารถทําได

หรือไม ซึ่งควรอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงท่ีไมขัดหรือแยงกัน
ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ขอบังคับท้ัง 2 ฉบับ ไดกําหนดรายละเอียดโดยกวาง

ซึ่งอาจนําสาระสําคัญจากระเบียบระบุไวในขอบังคับดวย
แลวใหคณะศึกษาศาสตรประสานงานกับกองกฎหมายเพ่ือดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ

ทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
สําหรับนักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

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

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคขอ
เปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 สําหรับนักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาก “วันเสารท่ี 29
มิถุนายน 2562” เปน “วันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562” เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจะเดิน
ทางเขาหอพักระหวางวันท่ี 5-9 กรกฎาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
สําหรับนักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาก “วันเสารท่ี 29 มิถุนายน 2562” เปน “วันพุธท่ี 10
กรกฎาคม 2562” ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการคัดเลือก
รับรางวัล“หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาให

พิจารณาคัดเลือกอาจารย จํานวน 1 ราย ท่ีมีผลงานดีเดนในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของ
นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลสรางเสริม
คนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ. 2562 ในโครงการยกยองเกียรติคุณอาจารยระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณธรรม และ
สงรายชื่อไปยังมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ตึกมหิดลชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายใน
วันท่ี 15 มิถุนายน 2562

ท้ังนี้  อาจารยท่ีสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานเคยเสนอชื่อมาใหมูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือก
แลว แตยังไมไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” มีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเขารับ
การคัดเลือกไดอีกโดยใหจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลปจจุบันเพ่ิมเติมมาดวย

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย
เพ่ือเขารับการคัดเลือกรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพ่ือเขารับการคัดเลือกรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร”
ประจําป พ.ศ. 2562 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ประเภทคณาจารยและพนักงาน โดยมีวาระการ

ดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 นั้น
เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ.

2560 ขอ 8 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน และการ
เลือกตั้งใหดําเนินการใหแลวเสร็จอยางนอยสามสิบวันกอนวันท่ีกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานครบวาระ
โดยประกอบดวย

(1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนคณะ สวนงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานอธิการบดี จํานวนคณะ

หรือสวนงานละหนึ่งคน เปนกรรมการ
และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
ในการนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงาน โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต นิรัติศัย กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารยทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี กรรมการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
5. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา กรรมการ

คณะโบราณคดี
6. ผูชวยศาสตราจารยปนท  ปลื้มชูศักดิ์ กรรมการ

คณะมัณฑนศิลป
7. อาจารยประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท กรรมการ

คณะอักษรศาสตร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร ระยานิล กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร



19

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร

11. อาจารย ดร.วรฤทัย ชูเทียร กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร

13. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

14. อาจารย ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ

15. อาจารยนฤชร  สังขจันทร กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16. อาจารย ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ

17. นางอาทิตา  นกอยู กรรมการ
สํานักหอสมุดกลาง

18. นางลัดดาวัลย  ภูริกุลทอง กรรมการ
ศูนยคอมพิวเตอร

19. ดร.ศศิวิมล  สันติราษฎรภักดี กรรมการ
หอศิลป

20. นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต กรรมการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ กรรมการ
สํานักงานอธิการบดี

22. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย เลขานุการ
สภาคณาจารยและพนักงาน

23. นางสาวปทมาพร  เกิดแจง ผูชวยเลขานุการ
สภาคณาจารยและพนักงาน

24. นางสาวปวริศา  ศรีราจันทร ผูชวยเลขานุการ
สภาคณาจารยและพนักงาน

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ท้ังนี้ ขอใหกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรรีบดําเนินการเสนอเรื่องการแตงตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เขาท่ีประชุมกอนครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ประเภทคณาจารยและพนักงาน ในครั้งตอไป

อนึ่ง ท่ีประชุมมีขอสังเกตเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ วาควรรีบดําเนินการกอน
ครบวาระการดํารงตําแหนง อีกท้ังควรมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีแจงเตือนไปยังคณะวิชา/สวนงานดวย
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เลิกประชุมเวลา 10.25 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข



หน้า 1
ล ำ

ดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่สังกัด

1 นายพนม พุ่มดารา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช านาญงาน งานบริการกลาง กองกลาง 

ส านักงานอธกิารบดี

2 นางสาวนวลจันทร์ ขจรบญุ ผู้ปฏบิติังานบริหารช านาญงาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ส านักงานอธกิารบดี

3 นางสาวศรีสอางค์ บณุยกิตติโกวทิ นักวชิาการศึกษาช านาญการ กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบดี

4 นางสาวนรีรัตน์ ทบัทองกุล นักวชิาการศึกษาช านาญการพเิศษ งานศิษย์เก่าและชุมชน กองกิจการนักศึกษา

ส านักงานอธกิารบดี

5 นางพมิพใ์จ สัจจาพทิกัษ์ นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ กองคลัง ส านักงานอธกิารบดี

6 นายอรรถพงศ์ อันตะริกานนท์ นักวชิาการโสตทศันศึกษาช านาญการพเิศษ กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์

ส านักงานอธกิารบดี

7 นางรัชญา ภริูโสภณ ผู้ปฏบิติังานบริหารช านาญงาน งานกิจการพเิศษ กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์

ส านักงานอธกิารบดี

8 นางสุภาณี สุชาตานนท์ นักวชิาการพสัดุช านาญการพเิศษ งานพสัดุ กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 

ส านักงานอธกิารบดี

9 นางสายสมร สุระแสง ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการ กองประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธกิารบดี

ศึกษา

10 นางสุมณฑา เสรีวตัตนะ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธกิารบดี

11 นายสมคิด จิระทศันกุล รองศาสตราจารย์ ภาควชิาศิลปสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

12 นายชัยสิทธิ ์ด่านกิตติกุล รองศาสตราจารย์ ภาควชิาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

13 นางศุลีพร สุวรรณโมลี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ งานบริหารพระราชวงัสนามจันทร์ ส านักงานคณบดี 

คณะมัณฑนศิลป์

14 นางศุภกา ปาลเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์

รำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลัยที่จะเกษียณอำยสุิน้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
                                  แนบท้ายรายงานการประชุม ก.บ.ม. คร้ังที ่7/2562 เมื่อวันที ่9 เมษายน 2562 วาระที ่4.1.6.6

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562



หน้า 2
ล ำ

ดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่สังกัด

รำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลัยที่จะเกษียณอำยสุิน้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

15 นางสาวกาญจนา ชัยจินดา เลขานุการคณะ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์

16 นางพชัรินทร์ แสงทอง นักวชิาการศึกษาช านาญการ งานบริการวชิาการและวจิัย ส านักงานคณบดี 

คณะอักษรศาสตร์

17 นางสาวสมบรูณ์ ใจเที่ยง นักวชิาการศึกษาช านาญการ งานส านักงานโรงเรียนสาธติ  ส านักงานคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์

18 นายประเสริฐ อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

19 นางมาเรียม นิลพนัธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาหลักสูตรและวธิสีอน คณะศึกษาศาสตร์

20 นายเฉลิมพล ศรีนราวฒัน์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติ  คณะศึกษาศาสตร์

22 นางสาวปราณี ศิลปศาสตร์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติ  คณะศึกษาศาสตร์

22 นางสุพรรณี ฉายะบตุร รองศาสตราจารย์ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

23 นางโชคพศิิษฐ์ เทพสิทธา รองศาสตราจารย์ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์

24 นายณรงค์ สามงามนิ่ม นักวทิยาศาสตร์ช านาญการ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์

25 นางดวงเดือน ไกรลาศ รองศาสตราจารย์ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์

26 นายสรธร เกิดเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์

27 นางสาวสุดา ตระการเถลิงศักด์ิ รองศาสตราจารย์ ภาควชิาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์

28 นางสาวอารีย์ ทองภกัดี รองศาสตราจารย์ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562



หน้า 3
ล ำ

ดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่สังกัด

รำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลัยที่จะเกษียณอำยสุิน้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

29 นางสาวมานี เหลืองธนะอนันต์ รองศาสตราจารย์ ภาควชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

30 นายสุวฒัน์ เณรโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 นางสาวนฤชร สังขจันทร์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(อยู่ระหว่างคณะเสนอขอต่อการจ้างเข้าที่ประชุม ก.บ.ม.)

32 นางฐิติมา กล่ินทอง บรรณารักษช์ านาญการพเิศษ ฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวงัสนามจันทร์

ส านักหอสมุดกลาง

33 นายยุทธศักด์ิ รัตนปญัญา นักวชิาการช่างศิลปช์ านาญการ ส านักงานหอศิลป ์หอศิลป์

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562



 1

ระยะเวลา คาระดับ หลักเกณฑ

ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับ บรรจุ การจางตาม ปที่เกษียณอายุ คะแนน ตามขอบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ตําแหนง สัญญาจาง (100 คะแนน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับกอน ตอสัญญาจางเปนเวลา

สํานักงานอธิการบดี

กองกิจการนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

1 นางสาวกิจจารัตน เอกระ 2-2-20-1216 พยาบาล ปฏิบัติการ 1 ธ.ค. 54 1 ป 2585 70 1 ป

2 นางสาวอภิญญา ลบแยม 2-6-20-16 ผูปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 2 ต.ค. 50 1 ป 2585 70 1 ป

3 นายวสุธา ทองพูล 2-6-20-22 ผูปฏิบัติงานชาง ปฏิบัติงาน 1 ก.พ. 59 1 ป 2590 70 1 ป

งานศิษยเกาและชุมชน

4 นางสาวปยะณัฐ ภวษพร 2-6-20-24 ผูปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 50 1 ป 2585 70 1 ป

กองบริหารงานวิชาการ

งานจัดการศึกษา

5 นางสาวแสงระวี ชุนถนอม 2-2-19-819 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 8 ก.พ. 60 1 ป 7 เดือน 21 วัน 2596 76 1 ป

6 นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ 2-2-19-1217 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 22 มี.ค. 60 1 ป 6 เดือน 10 วัน 2592 78 1 ป

กองแผนงาน

งานวิเคราะหงบประมาณ

7 นางสาววราภรณ แซลิ้ม 2-3-18-15 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 พ.ค. 60 1 ป 5 เดือน 2577 84 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

คณะโบราณคดี

8 นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย 1-2-02-776 อาจารย 9 ม.ค. 60 1 ป 8 เดือน 23 วัน 2586 86 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งตองตอสัญญาจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที่ ชื่อและสวนราชการ

แนบทายรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 วาระที่ 4.1.6.6



 2

ระยะเวลา คาระดับ หลักเกณฑ

ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับ บรรจุ การจางตาม ปที่เกษียณอายุ คะแนน ตามขอบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ตําแหนง สัญญาจาง (100 คะแนน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับกอน ตอสัญญาจางเปนเวลา

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งตองตอสัญญาจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที่ ชื่อและสวนราชการ

ภาควิชาภาษาตะวันออก

9 นางสาวชุติชล เอมดิษฐ 1-2-02-290 อาจารย 19 ธ.ค. 59 1 ป 9 เดือน 13วัน 2588 84 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

10 นางสาววราภรณ พูลสถิติวัฒน 1-2-02-1378 อาจารย 1 ส.ค. 60 1 ป 2 เดือน 2577 84 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สํานักงานคณบดี

11 นายณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน 2-2-22-1213 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 3 ก.ค. 60 1 ป 2 เดือน 29 วัน 2577 75 1 ป

12 นางสาวสุวรรณา เที่ยงนาดอน 2-3-03-31 บรรณารักษ ปฏิบัติการ 15 ก.ค. 56 1 ป 2586 81 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

13 นางสาวรุวัยดา อาบีดีน 2-3-03-273 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ 1 พ.ย. 56 1 ป 2593 77 1 ป

14 นายชาติชาย หงษาวดี 2-3-03-275 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 16 พ.ย. 59 1 ป 10 เดือน 15 วัน 2581 79 1 ป

คณะอักษรศาสตร

ภาควิชานาฏยสังคีต

15 นายฟรานซีส นันตะสุคนธ 1-2-06-234 อาจารย 1 ก.พ. 60 1 ป 8 เดือน 2584 96 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

16 นางสาวณัฐภรณ สถิตวราทร 1-2-06-237 อาจารย 2 มี.ค. 60 1 ป 7 เดือน 2593 96 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป



 3

ระยะเวลา คาระดับ หลักเกณฑ

ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับ บรรจุ การจางตาม ปที่เกษียณอายุ คะแนน ตามขอบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ตําแหนง สัญญาจาง (100 คะแนน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับกอน ตอสัญญาจางเปนเวลา

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งตองตอสัญญาจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที่ ชื่อและสวนราชการ

17 นายกฤษณพงศ ทัศนบรรจง 1-2-06-738 อาจารย 9 มิ.ย. 58 1 ป 2588 96 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

ภาควิชาประวัติศาสตร

18 นางสาวตวงทิพย พรมเขต 1-2-06-739 อาจารย 7 มิ.ย. 60 1 ป 3 เดือน 24 วัน 2592 90 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

ภาควิชาภาษาไทย

19 นางสาวสุนทรี โชติดิลก 1-2-06-673 อาจารย 22 ก.ค. 58 1 ป 2589 76 1 ป

20 นางสาวสิริชญา คอนกรีต 1-2-06-740 อาจารย 14 ม.ค. 58 1 ป 2582 70 1 ป

21 นางสาววีณา วุฒิจํานงค 1-3-06-826 อาจารย 3 ต.ค. 59 1 ป 11 เดือน 29 วัน 2593 78 1 ป

คณะศึกษาศาสตร

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

22 นายนันทวัฒน ภัทรกรนันท 1-2-05-732 อาจารย 2 ก.พ. 58 1 ป 2581 64 1 ป

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

23 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร 1-2-05-48 อาจารย 26 เม.ย. 44 1 ป 2578 60 1 ป

โรงเรียนสาธิต

24 นายวันชัย กิจเรืองโรจน 2-6-05-155 นักคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 18 ต.ค. 59 1 ป 11 เดือน 14 วัน 2588 80 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาสถิติ

25 นายปยพล ไพจิตร 1-2-07-767 อาจารย 14 ม.ค. 58 1 ป 2579 70 1 ป



 4

ระยะเวลา คาระดับ หลักเกณฑ

ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับ บรรจุ การจางตาม ปที่เกษียณอายุ คะแนน ตามขอบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ตําแหนง สัญญาจาง (100 คะแนน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับกอน ตอสัญญาจางเปนเวลา

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งตองตอสัญญาจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที่ ชื่อและสวนราชการ

คณะเภสัชศาสตร

สํานักงานคณบดี

งานการบริหารการเงินและพัสดุ

26 นางสาวธนภรณ นะวาระหะคุณ 2-3-08-805 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 3 ต.ค. 59 1 ป 11 เดือน 29 วัน 2586 80 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

งานการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาวิทยาศาสตร

27 นายวัชพล ฐานบัญชา 2-3-08-294 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ 3 ต.ค. 59 1 ป 11 เดือน 29 วัน 2585 80 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน

28 นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ 1-3-08-636 อาจารย 2 มิ.ย. 58 1 ป 2594 68 1 ป

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สํานักงานคณบดี

งานบริการการศึกษา

29 นางสาวภาวินี ผิวออน 2-3-09-297 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 22 มี.ค. 60 1 ป 6 เดือน 10 วัน 2593 84 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

30 นางสาวศรีรักษ ศรีทองชัย 1-2-09-745 ผูชวยศาสตราจารย 20 ส.ค. 58 1 ป 2568 64 1 ป

31 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก 1-2-09-746 อาจารย 25 พ.ค. 60 1 ป 4 เดือน 7 วัน 2590 88 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป



 5

ระยะเวลา คาระดับ หลักเกณฑ

ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับ บรรจุ การจางตาม ปที่เกษียณอายุ คะแนน ตามขอบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ตําแหนง สัญญาจาง (100 คะแนน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับกอน ตอสัญญาจางเปนเวลา

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งตองตอสัญญาจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที่ ชื่อและสวนราชการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

32 นายจงรัก ปริวัตรนานนท 1-3-09-592 อาจารย 25 ก.ย. 60 1 ป 6 วัน 2575 92 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา

33 นายสรณฐ โชตินิพัทธ 1-2-31-1327 อาจารย 1 มิ.ย. 60 1 ป 4 เดือน 2593 80 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

คณะวิทยาการจัดการ

34 นางสาวสถิรา มะลาสิน 1-3-23-750 อาจารย 3 ต.ค. 59 1 ป 11 เดือน 29 วัน 2580 84 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

คณะดุริยางคศาสตร

35 นางนลิน เพ็ชรอินทร 1-3-27-358 อาจารย 2 ก.ย. 57 1 ป 2584 86 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

วิทยาลัยนานาชาติ

36 นายพิเชฐ ธีรานุสนธิ์ 1-3-26-438 อาจารย 4 มี.ค. 57 1 ป 2569 64 1 ป

37 นายสมนึก จงมีวศิน 1-3-26-439 อาจารย 4 มี.ค. 57 1 ป 2575 64 1 ป

38 นางสาวมัทนียา ธเนศนิตย 2-6-26-28 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 มิ.ย. 60 1 ป 4 เดือน 2588 84 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป



 6

ระยะเวลา คาระดับ หลักเกณฑ

ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับ บรรจุ การจางตาม ปที่เกษียณอายุ คะแนน ตามขอบังคับ หมายเหตุ

เลขที่ ตําแหนง สัญญาจาง (100 คะแนน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับกอน ตอสัญญาจางเปนเวลา

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งตองตอสัญญาจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที่ ชื่อและสวนราชการ

สํานักหอสมุดกลาง

สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง

งานบริหารและธุรการ

39 นางสาวบุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ 2-2-36-1157 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 22 ก.พ. 60 1 ป 7เดือน 7 วัน 2578 84 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป

กองคลัง

งานบัญชี

40 นางสาวจิระประไพ พุทธมนต 2-2-16-1218 นักบัญชี ปฏิบัติการ 22 พ.ค. 60 1 ป 4 เดือน 10 วัน 2595 85 ถึงสิ้นปงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ป


	ÃÒÂ§Ò¹ ¡.º.Á. 7-62.pdf
	ÃÒÂ§Ò¹ ¡.º.Á. 7-62 á¹º·éÒÂÃÒÂ§Ò¹.pdf
	


