
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 10/2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
7. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
8. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
13. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
14. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
15. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
16. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
17. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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18. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
19. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
21. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
22. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
23. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
24. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
2. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
3. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
4. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
5. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
6. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
7. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
8. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
5. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
7. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
8. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
9. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร

10. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

11. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
12. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
13. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
14. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 การเลื่อนกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวย
แบบทดสอบ STEP ออกไปจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

21 มกราคม 2563 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ STEP ในวันเสารท่ี 4
กรกฎาคม 2563 และวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 นั้น

เนื่องดวยปจจุบันเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโนมอาจเกิดการระบาดรุนแรงในวงกวางข้ึนและยืดเยื้อยาวนาน ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases
2019) ฉบับลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ขอ 4 กําหนดใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนจํานวนมาก และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อ โ รค โควิ ด -19  (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) )  ( ฉบับ ท่ี  3 ) : การปฏิบั ติ ก า รของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งขอความ
รวมมือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการและกําหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ของ
ประเทศในการดูแลนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเปาหมายเพ่ือลดการแพรกระจาย
การติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมท่ีมีคนอยูรวมกันในท่ีเดียวกันจํานวนมาก
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ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงประสงคขอ
เลื่อนกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ STEP ออกไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษแจงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษใหทราบลวงหนา หรืออาจพิจารณา
การใชพ้ืนท่ีของหองโถงหรือหองประชุมขนาดใหญท่ีสามารถจัดการทดสอบดังกลาวเพ่ือเวนระยะหางทางสังคม
(Social Distancing)

ระเบียบวาระท่ี 2.3 การประชุมคณะทํางานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn
University Transformation)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดประชุมดานการบริหารและกลยุทธ และดานขอมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation)
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 โดยไดมีการรวบรวมขอมูลและทบทวนขอมูลรวมกับท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือใช
สําหรับการวิเคราะหสภาพปจจุบัน (As-Is evaluation) และท่ีปรึกษาไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
มหาวิทยาลัยในเบื้องตน นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการประชุมคณะทํางานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Silpakorn University Transformation) รวมกันทุกภาคสวน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะวิชาและสวนงาน รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของ ในวันพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.30-16.00 น. ในรูปแบบการประชุมผานระบบ Microsoft Teams โดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพ่ือการปฏิรูปองคกร (Mr.Masatoshi Matsuda) และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูปองคกร (Mr.Kentaro Miyoshi) ท้ังนี้ การประชุมดังกลาวแบงออกเปน
2 หอง ไดแก หองบริหารและกลยุทธ (Management) และหองขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data-IT)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอเชิญผูบริหารคณะวิชาและสวนงาน รวมถึงผูเก่ียวของเขารวม
การประชุมคณะทํางานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation) ตาม
วันและเวลาดังกลาว โดยขอใหสงประเด็นคําถามเพ่ิมเติม (ถามี) ไปยังกองแผนงาน เพ่ือรวบรวมนําสงใหกับ
ท่ีปรึกษาโครงการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 การปรับปรุงขอเสนอการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ไดใหความเห็นชอบการ

ปรับปรุงขอเสนอการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผลการรับฟงความคิดเห็น
เก่ียวกับรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 รวมท้ังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็น กรณีงบประมาณของหนวยงานในกํากับของรัฐ ท่ีไดรับงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุนและไดเบิกจายเงินจากคลังไปเปนเงิน ทรัพยสิน หรือเปนรายไดของหนวยรับงบประมาณแลว ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกามีขอสังเกตวาถาหนวยงานดังกลาวสมัครใจสงคืนเงินท่ีไดเบิกจายจากคลังแลวภายใน
ปงบประมาณเดียวกันกับปงบประมาณท่ีเบิกจายเงินจากคลังในลักษณะของเงินเบิกเกินสงคืน ก็อาจนํามาจัดทํา
รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ได ดังนั้น จึงมีขอจํากัดไมสามารถโอนงบประมาณท่ี
มิไดเปนการคืนเงินในลักษณะเบิกเกินสงคืนได นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการปรับปรุงขอเสนอการโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวงเงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งยังคงเปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
1,904.7053 ลานบาท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานท่ีไดรับการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คืนจากสํานักงบประมาณ เรงดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ จํานวน 2
รายการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนกลางลานอเนกประสงค ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

2. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา อาคารมัณฑนะ 1 และอาคารมัณฑนะ
4 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ของคณะมัณฑนศิลป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจาง นายรัตนพงศ คงเจริญ เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี A-2-2000-005 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายรัตนพงศ คงเจริญ

วุฒิบริหารธุร กิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการทองเ ท่ียว ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงคขออนุมัติจาง นายรัตนพงศ คงเจริญ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-2000-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี
25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไมต่ํากวา
5.5 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดวีิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ
3. รองคณบดวีิทยาลัยนานาชาติฝายกิจการพิเศษ กรรมการ
4. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม เลขานุการ
ทั้งนี ้ ที ่ประชุม ก.บ.ม.  ครั ้ง ที ่ 1/2563 เ มื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติให

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-2000-005 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
จากเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายรัตนพงศ คงเจริญ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-2000-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 กองแผนงานขออนุมัติจาง นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงานมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ

ตําแหนงเลขท่ี S-1-0310-226 สังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ นั้น
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กองแผนงานไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองแผนงาน
จึงประสงคขออนุมัติจาง นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย เ พ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาว ิทยาล ัย ดํารงตําแหนง
วิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0310-226 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวางแผนและ
พัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
4. หัวหนางานวางแผนและพัฒนากายภาพ กรรมการ
5. นางจุฑารัตน  แกวโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0310-226 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

4 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ
1. นายตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0702-023 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

2. นางสาวอรทัย วัชรกฤชกรณ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
(หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-2-1508-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

3. นางสาวภณิดา พรายแกว วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1209-012 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
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4. นางสาวนฤมล ศรีเดน วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0302-021 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 4 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 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 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แจงผลการ เทียบวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสิปปวิชญ
กําบัง และขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี อว 8601/4173 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2562

ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาคุณวุฒิของ นายสิปปวิชญ
กําบัง วุฒิ Master of Engineering (Membrane Structures) จาก Anhalt University of Applied Sciences
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี วาหากกรณีเปนขาราชการสมควรไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัย
จะไดนําไปใช เปนขอมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีหนังสือ
ท่ี อว 0224.2/4771 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติวา
คุณวุฒิของ นายสิปปวิชญ  กํ าบั ง วุฒิ Master of Engineering (Membrane Structures) จาก Anhalt
University of Applied Sciences สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนคุณวุฒิของตางประเทศท่ีเทียบไดเทากับ
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวงศึกษาธิการ)

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1187/2562 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม
2562 สั่งบรรจุแตงตั้ง นายสิปปวิชญ กําบัง วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
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จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี 1-2-03-723 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-0804-048) อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562 และนายสิปปวิชญ กําบัง ไดสําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Engineering (Membrane
Structures) จาก Anhalt University of Applied Sciences สหพันธ สาธารณรั ฐ เยอรมนี  ตั้ งแต วั น ท่ี
22 กันยายน 2559 อีกคุณวุฒิหนึ่ง

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึ งขออนุ มัติ เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นายสิปปวิชญ กําบัง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-0804-048 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาวุฒิ Master of Engineering (Membrane Structures) จาก Anhalt University of
Applied Sciences สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ิมข้ึน อีกคุณวุฒิหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 22 กันยายน 2559 โดยใหมี
ผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นายสิปปวิชญ กําบัง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1 -0804-048  อัตรา เงิ น เดื อน เดือนละ 27 ,770  บาท สั ง กัดภาควิชา เทคนิ คสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดสําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Engineering (Membrane Structures)
จาก Anhalt University of Applied Sciences สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอ
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กําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 202/2560 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2560
และท่ี 1344/2562 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 สั่งอนุญาตให นางสาวดาวรุง ศิลาออน พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-255 สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (ปจจุบันตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-015 สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Department of Bioengineering Sciences ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุน มีกําหนด 3 ป
10 เดือน 16 วัน ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และท่ี 873/2563 ลงวันท่ี 21 เมษายน
2563 สั่งอนุญาตให นางสาวดาวรุง ศิลาออน ซึ่งไดสําเรจ็การศึกษาแลว โดยรายงานตัวกลับ เขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 และนางสาวดาวรุง ศิลาออน ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of
Agricultural Sciences สาขาวิชา Department of Bioengineering Sciences จาก Nagoya University ประเทศ
ญี่ปุน ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2563 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติซึ่งหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2563

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
ราย นางสาวดาวรุง ศิลาออน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท
เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิDoctor of Agricultural Sciences สาขาวิชา Department of Bioengineering Sciences
จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นางสาวดาวรุง ศิลาออน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิDoctor of Agricultural Sciences สาขาวิชา
Department of Bioengineering Sciences จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุน เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท
เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายฐิติรุจ จันทรมหา
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายฐิติรุจ จันทรมหา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1808-018 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ University of Bordeaux ประเทศ
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สาธารณรัฐฝรั่งเศส ดวยทุนคณะวิทยาการจัดการ (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 นั้น

คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคขออนุมัติให นายฐิติรุจ จันทรมหา ขยายเวลาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี
30 เมษายน 2564 เปนกรณีพิเศษ

แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติ
ไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด
ท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยู ศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายฐิติรุจ จันทรมหา ขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด วยทุนเดิม มี กําหนด 1 ป  ตั้ งแตวัน ท่ี  1 พฤษภาคม 2563 ถึงวัน ท่ี
30 เมษายน 2564 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายบุณยกร
วชิระเธียรชัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายบุณยกร วชิระเธียรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0803-032 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ลาศึกษาเต็มเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ มีกําหนด 1 ป ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี
4 สิงหาคม 2563 นั้น

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นายบุณยกร วชิระเธียรชัย ขยายเวลาศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว
โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 11 เดือน 27 วัน ตั้งแตวันท่ี
5 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564

แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติ
ไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด
ท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.
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เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายบุณยกร วชิระเธียรชัย ขยายเวลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลา
ราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 11 เดือน 27 วัน ตั้งแตวันท่ี
5 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
ภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การขอปรับระดับช้ันงานลูกจางประจํา

สรุปเรื่อง
ดวยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประสงคขออนุ มัติปรับระดับชั้นงาน

ลูกจางประจํา จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสายชล พวงจั่น ตําแหนงเลขท่ี 261 จาก ชางไม ช 3 กลุมงานชาง รหัส 3305

อัตราคาจาง 23,710 บาท เปน ชางไม ช 4 กลุมงานชาง รหัส 3305 อัตราคาจาง 23,710 บาท สังกัดงานชาง
และซอมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

2. นายประทุม รุงแจง ตําแหนงเลขท่ี 275 จาก ชางไม ช 3 กลุมงานชาง รหัส 3305
อัตราคาจาง 24,850 บาท เปน ชางไม ช 4 กลุมงานชาง รหัส 3305 อัตราคาจาง 24,850 บาท สังกัดงานชาง
และซอมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหนง) และกลุ มงาน ใหสวนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเปน ภารกิจของสวนราชการ และประโยชนของทางราชการ ดังนี้

1. การปร ับระด ับชั ้นงาน ส วนราชการสามารถปร ับระด ับชั ้นงานของตําแหน ง
ลูกจางประจําจากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได
เมื่อผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา
ท้ังนี้ ไมเกินระดับสูงสุดในแตละสายงาน (ชื่อตําแหนง) ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว

2. สายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่เปลี่ยนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนด
ชื ่อตําแหน งและหน าที ่ความร ับผ ิดชอบโดยย อของตําแหน งไว  และกระทรวงการคล ังได กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว

3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)/กลุมงานที่ลูกจางประจําครองตําแหนงอยูเดิมเปน
สายงาน (ชื่อตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว และสวนราชการตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคลองตรงตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด
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นอกจากนี้ การเปลี่ยนตําแหนงดังกลาว กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค
0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553  เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางประจําของ
ลูกจางประจํา  และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เรื่อง
การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ หนาท่ีโดยยอของ
ตําแหนงไว ดังนี้

ชางไม กลุมงานชาง ระดับ 4
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงชางไม ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 2 ป หรือ
2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาท่ี และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ
3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงาน

ในหนาท่ี หรือ
4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบ
หนาท่ีโดยยอของตําแหนง
1. ปฏิบัติท่ีตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญสูงมากในการสราง ซอม ประกอบ

ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีทําดวยไม ตลอดจนทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง
ทํางานปลูกสรางออกแบบเก่ียวกับงานไมซึ่งไมใชโครงสราง ทําแบบไมประณีต ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสม
ตางๆ เพ่ือหลอแบบในทรายหลอ ประมาณราคางานไม วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุมการใชและบูรณะ
ซอมแซมเครื่องมือกลไม และหรือ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน
3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ขอพิจารณา
เม่ือพิจารณาตามคําชี้แจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แลว
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เสนอปรับระดับชั้นงาน นายสายชล  พวงจั่น ตําแหนง

เลขท่ี 261 และ นายประทุม  รุ งแจง ตําแหนงเลขที่ 275 ตําแหนงชางไม กลุมงานชาง ระดับ 3 เปน
ตําแหนงชางไม กลุมงานชาง ระดับ 4 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตําแหนงชางไม กลุมงานชาง ระดับ 4
ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว คือ “แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงชางไม ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป” ประกอบกับหนาท่ี (โดยยอ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน
(แบบ ลปจ.1) ของตําแหนงชางไม กลุมงานชาง ระดับ 4 มีความสอดคลองกับลักษณะงานและหนาท่ี (โดยยอ)
และงานท่ีไดรับมอบหมายของตําแหนงใหมท่ีขอปรับระดับชั้นงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา จํานวน 2 ราย
ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 คณะมัณฑนศิลปขออนุ มัติดํ า เนินการบริหารกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

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

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

เนื่องดวย คณะมัณฑนศิลปไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 3 อัตรา และไดดําเนินการบริหารอัตรากําลัง
ตําแหนงอาจารยไปแลว 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-395 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-1008-082)
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดําเนินการ สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 อัตรา โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก
ทางศิลปกรรม หรือการออกแบบ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

ท้ังนี้ คณะมัณฑนศิลปไมมีนักเรียนทุนท่ีมีพันธะผูกพันในการกลับมาทํางานชดใชทุนให
คณะมัณฑนศิลป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี A-1-1000-083 และตําแหนง
เลขท่ี A-1-1000-084 สังกัดคณะมัณฑนศิลป โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก ทางศิลปกรรม หรือ
การออกแบบ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี อว 8601/3687 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม

2562 ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม) พิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวณิชา แยมละมาย วุฒิ Master Arts, Lettres, Langues mention
Sciences du Langage จาก Université Grenoble Alpes สาธารณรัฐฝรั่งเศส วาหากกรณีเปนขาราชการ
สมควรไดรับเงินเดือนในอันดับ และข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะไดนําไปใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงเงินเดือน
สําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ลับ ท่ี อว 0224.2/5022 ลงวันท่ี
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1 พฤษภาคม 2563 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากร ทราบวาไดพิจารณาแลวมีมติวาคุณวุฒิของ นางสาวณิชา
แยมละมาย วุฒิ Master Arts, Lettres, Langues mention Sciences du Langage จาก Université Grenoble
Alpes สาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนคุณวุฒิของตางประเทศท่ีเทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(เดิมคือ กระทรวงศึกษาธิการ)

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวาการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่อง
ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 897/2562 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562
สั่งบรรจุ นางสาวณิชา แยมละมาย วุฒิ Master Arts, Lettres, Langues mention Sciences du Langage จาก
Université Grenoble Alpes สาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-06-828 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-2-1104-003) อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท
(ใหรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อัตราเงินเดือน
เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ Master Arts, Lettres, Langues
mention Sciences du Langage จาก Université Grenoble Alpes สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให) สังกัดภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562

คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวณิชา แยมละมาย
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1104-003 สังกัดภาควิชา
ภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ Master Arts, Lettres, Langues mention Sciences du
Langage จาก Université Grenoble Alpes สาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส เ พ่ิม ข้ึน ตั้ งแต วั น ท่ี 1 ตุ ลาคม 2561
โดยเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน
เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวณิชา
แยมละมาย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1104-003
สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เปน
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ี
เขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกอง

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1014/2559 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559

ท่ี 1289/2559 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 และ ท่ี 1352/2559 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 25559 สั่งแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 6 ราย ดังนี้

1. นางสาวถนอมวงศ สัมพัญู ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559

2. นายสอาด ศรีจันทร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559

3. นายสหรัฐ มณีจันทร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกฎหมาย
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

4. นางอัจฉรา ทองสงโสม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

5. นางสุกัญญา ตอทรัพยสนิ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

6. นางสาวเสาวณีย คูพูลทรัพย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ขอ 11 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหารกลุมอํานวยการ มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมได ในการนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดีจํานวน 6 ราย ดังรายชื่อขางตน ใกลจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ผูบริหาร กลุมอํานวยการ ดังนี้

1. นางสาวถนอมวงศ สัมพัญู ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

2. นายสอาด ศรีจันทร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

3. นายสหรัฐ มณีจันทร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกฎหมาย
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

4. นางอัจฉรา ทองสงโสม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

5. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

6. นางสาวเสาวณีย คูพูลทรัพย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

ในการนี้ สํานักงานอธิการบดีจึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
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มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองฯ และขออนุมัติใหท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดแก

1. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ
2. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
3. ผูอํานวยการกองกฎหมาย
4. ผูอํานวยการกองกลาง
5. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
6. ผูอํานวยการกองแผนงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ

แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม.
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสงูข้ึน จํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนี้

(1) ผูแทน ก.บ.ม. เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทน ก.บ.ม. จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
(3) และอาจใหมีบุคคลท่ี ก.บ.ม. เห็นสมควรแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ
(4) บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เปนเลขานุการ
และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน
พ.ศ. 2562 ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง
เลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวย
การรับสมัครและใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตาม
ระยะเวลา ท่ีเห็นสมควร และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติใหดําเนินการเปดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกและยายตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองฯ และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี โดยมีตําแหนงและนาม ดังนี้

ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
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6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
5. คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองกลาง
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
3. รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
4. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
5. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
4. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
3. รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
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5. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ท่ี ย่ืนเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูง ข้ึน ระดับชํานาญงานและ
ชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม

2563 มีมติใหมหาวิทยาลัยเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)
โดยกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน พ.ศ. 2562  และประสงคจะยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในระดับชํานาญงานและระดับ
ชํานาญการ ใหยื่นเรื่องไดท่ีคณะ/สวนงานตนสังกัด ตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563
(ครั้งท่ี 1)  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)  กําหนดใหคณะวิชา/สวนงานเสนอเรื่องการ
ยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 และนําเสนอที่ประชุม
ก.บ.ม.พิจารณาใหความเห็นชอบในเบื้องตน ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 นั้น

ตามขอ 24 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการ
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนท่ีผานการดําเนินการของคณะวิชา/สวนงานมาเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาในเบื้องตนและเสนอไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน (ก.พ.ต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป นั้น

ในการนี้ มีคณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับ
ตําแหนงใหสูงข้ึน จํานวน 47 ราย ดังนี้

1. ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน 5 ราย ไดแก
1.1 กองทรัพยากรมนุษย

(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย
1.2 สํานักงานตรวจสอบภายใน

(1) นักตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ราย
1.3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย
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1.4 คณะอักษรศาสตร
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย
(2) นักการเงิน จํานวน 1 ราย

2. ระดับชํานาญการ  จํานวน 39 ราย ไดแก
2.1 กองกฎหมาย จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) นิติกร จํานวน  1 ราย
2.2 กองกิจการนักศึกษา จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย
2.3 กองคลัง จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) นักการเงิน จํานวน  1 ราย
2.4 กองบริหารงานวิชาการ จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย
2.5 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 3 ราย ดังนี้

(1) นายชาง จํานวน 1 ราย
(2) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 2 ราย

2.6 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย

2.7 สํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย

2.8 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  3 ราย

2.9 สํานักงานบริการวิชาการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  2 ราย

2.10 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย

2.11 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักการเงิน จํานวน  1 ราย

2.12 คณะมัณฑนศิลป จํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) นักการเงิน จํานวน  1 ราย
(2) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  2 ราย

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

2.14 คณะอักษรศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  1 ราย

2.15คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 6 ราย ดังนี้
(1) นักการเงิน จํานวน  1 ราย
(2) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  3 ราย
(3) นักวิทยาศาสตร จํานวน  2 ราย
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2.16 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  2 ราย

2.17 คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) บรรณารักษ จํานวน  1 ราย

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

2.19 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  4 ราย

2.20 หอศิลป จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) นายชาง จํานวน 2 ราย
(2) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน  2 ราย

3. ระดับชํานาญงาน จํานวน 3 ราย ไดแก
3.1 กองกิจการนักศึกษา จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) ผูปฏิบัติงานท่ัวไป จํานวน  1 ราย
3.2 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) ผูปฏิบัติงานชาง จํานวน  1 ราย
3.3 คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) ผูปฏิบัติงานชาง จํานวน  1 ราย
โดยกองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพในเบื้องตนแลว

จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณารายชื่อผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในเบื้องตน ท้ังนี้ ในสวน
ของ ผูท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน เห็นสมควรเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จํานวน 3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม.
กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญงานและชํานาญการ ป พ.ศ. 2563
จํานวน 47 ราย โดยใหเสนอ ก.พ.ต. พิจารณาดําเนินการเพื่อประเมินฯ ตอไป สวนการประเมินผูที่ยื่น
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน จํานวน 5 ราย ที่ประชุมมีมติอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

1. คณะกรรมการประเมิน นางทัตพิชาภรณ อนันตวิรุฬห หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี
1.1 รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
1.2 คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
1.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.4 ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
1.5 นางสาวสุนทรี  รุงเรือง ผูชวยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการประเมิน นางจินตหรา สงวนพันธุ หัวหนางานตรวจสอบ สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี
2.1 รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2.2 คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
2.3 ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
2.4 หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
2.5 นางสาวสุนทรี  รุงเรือง ผูชวยเลขานุการ

3. คณะกรรมการประเมิน นายรัชภูมิ ทรงสําราญ หัวหนางานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3.1 คณบดีคณะจิตรกรรม ประธานกรรมการ

ประติมากรรมและภาพพิมพ
3.2 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
3.3 คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
3.4 นางสาวจุรารัตน  คนทน เลขานุการ

4. คณะกรรมการประเมิน นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล หัวหนางานบริการการศึกษา
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร
4.1 คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
4.2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
4.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.4 นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ

5. คณะกรรมการประเมิน นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน หัวหนางานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร
5.1 คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
5.2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
5.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.4 นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาบํารุงหอสมุดสําหรับ

บุคคลท่ัวไปและนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางประสงคกําหนดอัตราคาบํารุงหอสมุดสําหรับบุคคลท่ัวไปและ

นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และเปดโอกาสใหสมาชิกท้ัง 2 ประเภท
สามารถยืมวัสดุการศึกษาได นั้น

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง อัตราคาบํารุงหอสมุดสําหรับบุคคลท่ัวไปและนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยอาศัย
อํานาจตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือ
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
คาบํารุงหอสมุดสําหรับบุคคลท่ัวไปและนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาใชจายในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองประชุม
ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาใชจายในการใช

หองบรรยาย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองประชุมของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือเปนการใหบริการ
ทางวิชาการแกหนวยงานภายนอกและเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ีในการใชประโยชน
รวมกันของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและสวนงานตางๆ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7
และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหอง
บรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาใชจายในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ
หองประชุมของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาใชจายในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองประชุมของ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2563 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ช้ันป ท่ี 5 สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของนักศึกษา

ชั้นปท่ี 5 สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ของคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2563 ท่ีตองแยกจากปฏิทิน
การศึกษาของนักศึกษาปกติ

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2563 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 5 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

ท้ังนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงขอปรับแกไขวันเปดภาคเรียนของภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2563 เปนวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 5 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ โดย
ใหคณะศึกษาศาสตรทําบันทึกการปรับแกไขวันเปดภาคเรียนของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนวันท่ี
1 ธันวาคม 2563 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แลวสงไปยังกองบริหารงานวิชาการ
เพ่ือปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกลาว กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)
ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 5

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 19/2562 เม่ือวันท่ี 8

ตุลาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2563 (SU-TCAS63) และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2563 รอบท่ี 1-4 ฉบับลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไปแลวนั้น

เนื่องจากยังมีผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ระดับปริญญาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูสนใจ และเพ่ือใหการ
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ
(Direct Admission) ประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 5 โดยมีกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการตามปฏิทินระหวางวันท่ี 9-30 มิถุนายน 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2563 รอบท่ี 5 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดปรับปรุงหลักสูตรและไดเปลี่ยนชื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดมี
มติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวแลว นั้น

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงคแกไขเ พ่ิมเติมอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือธุรกิจ พรอมท้ังเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตัดโอนรายรับจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต
ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีลงทะเบียนเรียนตาม
หลักสูตรขามไปยังคณะอ่ืน พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการ

พิเศษ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษท่ีเขาศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ในลักษณะเหมาจาย และไดมีคณะวิชาแจงเรียกเก็บ
เงินรายรับจากจากคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรขามไปยังคณะอ่ืน นั้น

เนื่องจากขณะนี้ยังไมมีประกาศเก่ียวกับการกําหนดอัตราการตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษระหวางคณะวิชา ดังนั้น เพ่ือใหการตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียม
การศึกษาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ี
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรขามไปยังคณะอ่ืน พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยใหใชบังคับสําหรับรายรับท่ี
เกิดจากคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต ท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
ตัดโอนรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรขามไปยังคณะอ่ืน พ.ศ. .... แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีไม
ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขา
ใหม เพิ่มเติม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยกําหนดใหอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตองมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ฉบับลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กําหนดใหอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมของมหาวิทยาลัยตองนําผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด อาทิ TOEFL, IELTS, TOEIC มาแสดงตอมหาวิทยาลัย เวนแตเปนบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณายกเวนใหไมตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตาม
ประกาศดังกลาว นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ี
รับเขาใหมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยใชเกณฑมาตรฐานของ The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีไมตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม
เพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 (7) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ฉบับลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีไมตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม เพ่ิมเติม โดยมอบหมายให
กองกฎหมายปรับแกไขขอความใน (ราง) ประกาศดังกลาวใหชัดเจน โดยใหสามารถเทียบเคียงระดับคะแนน
การทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ ไดท้ังระดับ B1 และ B2 กอนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดเกณฑของระดับคะแนนการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ STEP ใหเปนมาตรฐานอยางชัดเจน เพ่ือใหเปนเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสามารถเทียบเคียงตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการเทียบ
คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑมาตรฐานของ The
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ



28

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแกกรรม (เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง ท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวนท้ังสิ้น
69 ราย โดยผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีจํานวน 51 ราย โดยจําแนก
เปน 2 กลุม

กลุมท่ี 1 ผูเกษียณอายุราชการตามปกติ ผูลาออกจากราชการ และผูถึงแกกรรมระหวางรับ
ราชการ จํานวน 48 ราย ดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัย
1. นางพนมพร ยูถะสุนทร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2. อาจารยนพไชย อังควัฒนะพงษ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. นางกัญญาภัค ไทยสงค
4. ศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย
คณะโบราณคดี
5. รองศาสตราจารย ดร.ปรมัตถ คําเอก
คณะมัณฑนศิลป
6. นางนภาพร ทองทวี
7. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน สิงหสาย
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
9. รองศาสตราจารย ดร. ร.ต.อ.อนุชา แพงเกษร
คณะอักษรศาสตร

10. อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
11. นางชุติมา เกิดมณี
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12. รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
13. ศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร
15. ผูชวยศาสตราจารยบุญสง ชัยสิงหกานานนท ถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร
16. อาจารย ดร.บํารุง ชํานาญเรือ
17. นางจงกล แสนสุข
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว

คณะวิทยาศาสตร
19. นางภัคจิรา สุรนิคม
20. นางสาววรลักษณ เฉลิมชัย
21. นางพิมพ ผิวออน
22. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
23. อาจารย ดร.เนาวรัตน มีจันทร ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

คณะเภสัชศาสตร
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนีย เตชะอาภรณกุล
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสฐิ ตั้งเคียงศิริสิน ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร
28. อาจารยวิญู โชครุงกาญจน ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2562

คณะดุริยางคศาสตร
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย

คณะวิทยาการจัดการ
30. อาจารยวันชัย เจือบุญ

สํานักหอสมุดกลาง
31. นางสาวอัญชลี ใจซื่อ
32. นางสาวเกศินี เพ็ญศิริ
33. นางวารุณี ศิลาทอง
34. นายมนตรี ศรีสุทัศน

สํานักงานอธิการบดี
35. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
36. นายสุพรชัย ม่ังมีสิทธิ์

กองกลาง
37. นายณิพล พุมพันธ
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กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
38. นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ
39. นางจริญญา กุมาทะ
40. นางบังอร โพธิ์ศรีมา
41. นายรณชัย ใจการณ
42. นายวิวัฒ แสงแจง
43. นายวิทยา พ่ึงพิพัฒน ถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2563
44. นายเธียรทัศน หัสชู
45. นายวสันต พลอยขาว

กองทรัพยากรมนุษย
46. นางมาลา อ่ินคํา

กองบริหารงานวิชาการ
47. นางสาวถนอมวงศ สัมพัญู

งานวิเทศสัมพันธ
48. นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี

กลุมท่ี 2 ขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ป
บริบูรณ) ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 3 ราย คือ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน
คณะอักษรศาสตร
2. รองศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ
คณะศึกษาศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
อนึ่ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผูมีคุณสมบัติไมครบถวนท่ีสมควรไดรับเครื่องหมาย

เกียรติคุณและของท่ีระลึก ตามขอ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึกไดพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายดวยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรใหไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึกจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เปนกรณีพิเศษ) จํานวน 9 ราย คือ

1. รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส ขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ป บริบูรณ) สังกัดคณะศึกษาศาสตร

2. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ ขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะศึกษาศาสตร

3. อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร
4. รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน ขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ป บริบูรณ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร
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5. นายมณพ วโรนิธิภาส พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศ วณีสอน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร
7. อาจารย ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร
8. อาจารยนฤชร สังขจันทร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร
9. นางกาญจนา อานปฐมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกิจการนักศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ี
ระลึกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 51 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 9 ราย ตามท่ี
คณะวิชา/สวนงานเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 รายงานผลการสํารวจรายวิชาท่ีไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลนได 100% ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 (ภายใต
สถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมติท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 ไดมีขอสั่งการใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐดําเนินการปองกัน
ควบคุม แกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อีกท้ังท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดกําหนดมาตรการการเตรียมความพรอม
รองรับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในปการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษา 4
เครือขายท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในชวงเปดภาคการศึกษา นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการสํารวจรายวิชาท่ีไม
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนได 100% ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 (ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19) ขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 เพ่ือเตรียมความพรอมการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรการการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานการณปจจุบัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการสํารวจรายวิชาท่ีไมสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนได 100% ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 (ภายใต
สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19) ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการเสนอ ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้

1. คณะวิชาจัดสงตารางการจัดการเรียนการสอนไปยังกองบริหารงานวิชาการ ภายในวันท่ี 1
มิถุนายน 2563 เพ่ือจัดทําสรุปขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียนในชั้นเรียนของรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ
และจัดทํามาตรการใหความชวยเหลือนักศึกษาในดานตางๆ รวมท้ังเตรียมความพรอมของสถานท่ีเพ่ือรองรับ
นักศึกษาท่ีจะเขามาภายในมหาวิทยาลัย
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2. คณะวิชาจัดทําระบบลงทะเบียนโดยอาจใช QR Code ของไทยชนะสําหรับการติดตาม
กรณีพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีประสานงานไปยัง
สาธารณสุขของจังหวัดเพ่ือขอรับคําแนะนําในการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

4. คณะวิชารวมกับมหาวิทยาลัยเผยแพรประชาสัมพันธแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ใหนักศึกษา ผูปกครอง และประชาคม
รับทราบ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการวิชาการพิจารณาจัดทําแผนรองรับและแผน
สํารองการดําเนินการจัดการเรียนการสอนกรณีพบนักศึกษาท่ีเขาเรียนในชั้นเรียนติดเชื้อไวรัสดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การตั้งหนีค้าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการเยียวยาใหกับนักศึกษาเนื่อง

ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายคลังไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีมาตรการเยียวยา

คาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคนเนื่องในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยอาจใหความชวยเหลือในลักษณะของการจัดสรรทุนการศึกษา (อัตรารอยละ 10 ของ
คาธรรมเนียมการศึกษา) นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บและตั้งหนี้คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราปกติตามท่ี
นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไว และกองคลังจะดําเนินการโอนเงินตามท่ีคณะวิชาไดจัดสรรเปนทุนการศึกษา
เพ่ือเปนการชวยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 เขาบัญชีของนักศึกษาโดยตรง จึงขอให
คณะวิชาจัดทําเปนประกาศ พรอมท้ังสงขอมูลรายชื่อ รหัสนักศึกษา จํานวนเงิน และเลขบัญชีธนาคาร ไปยัง
กองคลังเพ่ือดําเนินการ

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาท่ีประสงคขอผอนผันใหกับนักศึกษาท่ีมีปญหาการชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา รวมท้ังขอยกเวนคาปรับใหกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนลาชา และคาปรับการชําระเงินลาชา เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะวิชาพิจารณากอนสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท
คณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการดําเนินการ

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารยประจํา ไดประกาศกําหนดใหผูมีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารยประจํา ในวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม
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2563 ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งประจําคณะท่ีสังกัด โดยลงคะแนนลับดวยตนเองในบัตร
เลือกตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและหยอนบัตรเลือกผูสมัครจาก 3 กลุมสาขา ไดแก กลุมสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร กลุมสาขาละ 2 หมายเลข ซึ่ง
เลือกจากคณะวิชาเดียวกันไมเกิน 1 หมายเลข รวมแลวตองไมเกินจํานวน 6 หมายเลข จึงขอประชาสัมพันธ
เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการใชสิทธิ์ดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


