
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 11/2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 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.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

10. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
11. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
12. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
13. 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 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 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.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
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17. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
18. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
19. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
20. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
8. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง

10. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
12. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
13. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
14. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
2. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
3. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
4. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
5. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
6. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
7. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
8. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน ติดราชการ

ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการถึงแกอนิจกรรมของศาสตราจารย

เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการ

ถึงแกอนิจกรรมของศาสตราจารยเกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สื่อผสม) ประจําป
พุทธศักราช 2555 ศาสตราจารยข้ันสูง (ศ.11) ทานแรกในสาขาทัศนศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ และอดีตผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรม ในวันท่ี 10
มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 1 วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 การเปลี่ยนแปลงรางวัลการประกวดวาดภาพ “GSB GEN Art Contest 2019
หัวขอ ออมศิลปรวมสมัย เทิดไทจักรีวงศ”

สรุปเรื่อง
ตามท่ีธนาคารออมสินไดใหบริษัท คิธแอนดคิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด คอนซัลแตนท จํากัด

ดําเนินการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ “GSB GEN Art Contest 2019 หัวขอ ออมศิลปรวมสมัย เทิดไท
จักรีวงศ” โดยจัดใหมีพิธีมอบรางวัลเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผูชนะเลิศรางวัลท่ี 1 ท้ัง 3 ประเภท
ไดแก ประเภทบุคคลท่ัวไป ประเภทเยาวชน อายุ 13-17 ป และประเภทเยาวชน อายุ 7-12 ป รวมถึงรางวัล
สถานศึกษาดีเดนสงเสริมดานงานศิลปะ จํานวน 4 แหง ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนึ่งในสถานศึกษาท่ีไดรับ
รางวัล จะไดเดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะท่ีประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) แตเนื่องจากสถานการณการระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโควิด-19 ท่ีมีการแพรระบาดท้ังในประเทศไทยและตางประเทศไดทวี
ความรุนแรงตอเนื่อง ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยของผูรวมกิจกรรมและคณะทีมงานท้ังหมด ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวตามแผนงานท่ีกําหนดไวได นั้น

ในการนี้ บริษัทไดรับอนุมัติเห็นชอบจากธนาคารออมสินในการเปลี่ยนแปลงรางวัลการ
ประกวดวาดภาพ “GSB GEN Art Contest 2019 หัวขอ ออมศิลปรวมสมัย เทิดไทจักรีวงศ” จากรางวัลการ
เดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะท่ีประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เปนดังนี้

1. ผูชนะเลิศรางวัลท่ี 1 ท้ัง 3 ประเภท เปนรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ป รางวัลละ 35,000
บาท/คน

2. สถานศึกษาดีเดนสงเสริมดานงานศิลปะ จํานวน 4 แหง ไดรับเงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา
รางวัลละ 35,000 บาท/แหง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
แ จ ง ผ ล ก า ร เ ที ย บ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ร า ย
นางสาวชนากานต ทองสุข

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี

1 พฤศจิกายน 2559 มีมติเปนหลักการวาในการบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรผานกระทรวงหรือ
กรมหรือหนวยงานของรัฐท่ีใหตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนดังกลาว
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ และใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเพ่ือให ก.พ. ตีคาวุฒิการศึกษาควบคูกันไปและมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุ นางสาวชนากานต ทองสุข
นักเรียนทุนฯ คุณวุฒิ Doktorin der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat.) จาก Technische Universität
Graz สาธารณรัฐออสเตรีย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-07-704 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จากอัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท (ปจจุบัน
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1303-038 อัตราเงินเดือน 36,790 บาท) โดยใหบรรจุแตงตั้งโดยใหไดรับเงินเดือนคุณวุฒิ
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ปริญญาเอก ตั้งแตวันท่ี 5 กันยายน 2559 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1715/2559 ลงวันท่ี 24
พฤศจิกายน 2559 นั้น

ตอมามหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี อว 8601/3079 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน
2562 และท่ี อว 8603.7/3410 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวชนากานต ทองสุข วุฒิ Doktorin der
Naturwissenschaften (Dr.rer.nat.) จาก Technische Universität Graz สาธารณรัฐออสเตรีย หากกรณี
เปนขาราชการสมควรไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการ
เทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตามหนังสือลับ
ท่ี อว 0224.2/5362 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติ
วาคุณวุฒิของ อาจารยชนากานต ทองสุข วุฒิ Doktorin der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat.) จาก
Technische Universität Graz สาธารณรัฐออสเตรีย เปนคุณวุฒิตางประเทศท่ีเทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งสอดคลองกับท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนด
อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ใหแกอาจารยชนากานต ทองสุข ไวแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.4 การสมทบและแผนประมาณการคืนเงินเขากองทุนวิจัยสรางสรรคตาม
แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับ
ภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันพุธท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ไดให

ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการสมทบและแผนประมาณการคืนเงินเขา
กองทุนวิจัยสรางสรรค ดังนี้

1. แหลงท่ีมาของงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสม เพ่ือชวยเหลือเยียวยา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

1.1 กรณีคณะวิชาท่ีมีเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ อาจขอใชเงินกองทุนวิจัย
สรางสรรคสะสมคงเหลือ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัย
นานาชาติ หรือไมขอตั้งเงินสมทบเขาเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5) ไดแก คณะดุริยางคศาสตร เนื่องจาก 4 คณะวิชาดังกลาวไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน คาใชจายบุคลากรมาจากเงินรายไดของคณะวิชาท้ังหมด จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
ขอใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค
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1.2 กรณีท่ีคณะวิชาไมมีเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ ใหลดรอยละของการนํา
เงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความ
เหมาะสม

2. การสมทบเงินเขากองทุนวิจัยสรางสรรคของคณะวิชาตามแนวทางการชวยเหลือเยียวยา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้

คณะวิชา/หนวยงาน

พิจารณาสมทบ
กองทุนวิจัยสรางสรรค

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คร่ึงปหลัง

สมทบในอัตรารอยละ

พิจารณาสมทบ
กองทุนวิจัยสรางสรรค

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สมทบในอัตรารอยละ

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 2.00 2.50
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2.00 5.00
คณะโบราณคดี 5.00 5.00
คณะมณัฑนศลิป 5.00 5.00
คณะอักษรศาสตร 5.00 5.00
คณะศึกษาศาสตร 5.00 5.00
คณะวิทยาศาสตร 8.00 7.00
คณะเภสัชศาสตร 5.00 5.00
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.00 2.50
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 1.00 1.00
บัณฑิตวิทยาลัย 5.00 5.00

3. คณะวิชาท่ีขอใชเงินกองทุนวิจัยสะสมคงเหลือเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
คณะวิชาไดจัดทําแผนประมาณการคืนเงินเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ภายในระยะเวลา 5 ป โดยเริ่มตั้ งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ดังนี้

คณะวิชา

วงเงินต้ังคืน
กองทุนวิจัย
สรางสรรคใน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563-
2564 (บาท)

ประมาณการต้ังงบประมาณสมทบคืนเงินเขากองทุนวิจัยสรางสรรค (รอยละ)

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2566

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2567

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2568

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2569

คณะวิทยาการจัดการ 14,000,000 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
คณะเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการสื่อสาร 4,631,000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

วิทยาลัยนานาชาติ 12,700,000 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
*ประมาณการตั้งงบประมาณสมทบคืนเงินเขากองทนุวิจัยสรางสรรคคิดจากรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาท่ีขอเปลี่ยนแปลงโครงการภารกิจนโยบายเพ่ือโอนงบประมาณไปยัง

แผนงานโครงการชวยเหลือเยียวยานักศึกษารองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สงรายละเอียดโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการไปยังกองแผนงาน เพ่ือสามารถเรียกดู
รายจายในกิจกรรมภายใตแผนงานดังกลาวได

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

5 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ
1. นายพิเชฐ ธิถา วุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม) จาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0803-029 อัตราเงินเดือน เดือนละ
27,770 บาท สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

2. นายกวิณ ดวงมี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
และไดรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จาก
สภาเภสัชกรรม ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1403-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562

3. นางสาวพัณณิดา ขุนนามวงษ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1503-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562
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4. นายศักดิ์ชัย เภาดวง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1303-030 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562

5. นายนที เสือกลิ่น วุฒิครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา จากสถาบันราชภัฏ
นครปฐม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1201-006 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี
1 พฤศจิกายน 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 5 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1208-104 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ นั้น
คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1208-104 ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกตจีน โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกตจีน ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการ
บรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรประยุกตจีน โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรประยุกตจีน หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรประยุกตจีน ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกตจีน
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โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1208-104
สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ก.พ.ต.) นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน นั้น

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.)
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามท่ีคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ แลว มีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน จํานวน 4 ราย ไดแก
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1. นางสาวอัญชลี  มีศิลป ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี

2. นางสาวพัชรภรณ  วิจิตรสมบูรณ ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานการเงิน
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

3. นางสาวดวงแกว  สุวรรณดี ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานการเงิน กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี

4. นางสาวสุธาทิพย  แสงเดชะ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหาร
ท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี

ท้ังนี้ สําหรับคูมือปฏิบัติงานท่ีท่ีประชุม ก.พ.ต. มีมติใหผูขอปรับแกคูมือปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แลวเสนอขอคณะกรรมการประจําสวนงานเพ่ือใหความ
เห็นชอบกอนนําผลงานเผยแพรไปยังสวนงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเผยแพรในรูปอิเล็กทรอนิกส
รวมกันไมนอยกวา 5 แหง และใหสงหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาไดเผยแพรคูมือปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตอไป บัดนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผูเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน
ท้ัง 4 ราย  ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม ก.พ.ต. แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 รายงานผูเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และการตอสัญญาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิชาและหนวยงานไดดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา เพ่ือตอสัญญาจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป)
กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดสรุปจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีคณะวิชา/

หนวยงานไดดําเนินการประเมินตอสัญญาจาง จํานวน 39 ราย โดยมีระยะเวลาการจางตามท่ีคณะวิชา/
หนวยงานเสนอ ตามหลักเกณฑระยะเวลาการตอการจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 21

ท้ังนี้ มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ลูกจางประจํา และลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ท่ีจะเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบรายงานผู เกษียณอายุของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ลูกจางประจํา และลูกจางมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจางประจํา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และอนุมัติการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 39 ราย ตามเอกสารแนบทายรายงาน
การประชุม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือ

ท่ี อว 0227.5(4)/ว525 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรสงคําเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564 ตามความแจงแลว นั้น

ในการนี้  เ พ่ือ เปนการปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎีกาว าด วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538 ขอ 24 ซึ่งกําหนดใหหัวหนาสวน
ราชการท่ีมีฐานะเปนกรมแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ
ประวัติ ความประพฤติ การกระทําความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลท่ีพึงไดรับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ จึงประสงคขอแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป 2564

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564 โดยมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและพัฒนา กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร
4. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร เลขานุการ
5. หัวหนางานบริหารและธุรการ ผูชวยเลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติยาย เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตัดโอนตําแหนง
และอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางและเปลี่ยนช่ือตําแหนง พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

สรุปเรื่อง
ตามท่ี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ดังนี้
1. ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-081 อัตราเงินเดือน เดือนละ

34,970 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
2. ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-084 อัตราเงินเดือน เดือนละ

25,030 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี และตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ
3. ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-053 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,910 บาท สังกัดงานการเงิน

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังเปนไปอยางคุมคาและการบริหารบุคลากรเปนไปดวย

ความเรียบรอย กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุชัญญญา

บุญเกิด จากตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,230 บาท ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ
สังกัดงานการเงินกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-053 อัตราเงินเดือน เดือนละ
25,230 บาท สังกัดงานการเงิน  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
ซึ่งไมเกินวงเงินกรอบอัตราวางท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววรรณพร
ตรงศิริวัฒน จากตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,370 บาท ตําแหนงนักการเงิน
ปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-081 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 25,370 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ซึ่งไมเกินวงเงินกรอบอัตราวางท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

3. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนง อัตราเงินเดือน และเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-084 จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
25,030 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,030 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

4. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสุธาทิพย อรรถชีพ
จากตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-020 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,350 บาท ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ สังกัด
งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-084 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,350 บาท
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ซึ่งไมเกินวงเงิน
กรอบอัตราวางท่ีจางดวยเงิน งบประมาณแผนดิน

5. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนง อัตราเงินเดือน และเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-020 จากตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
21,350 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
เดือนละ 21,350 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยาย เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางและเปลี่ยนชื่อตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การกําหนดภาระงานข้ันต่ํ าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและ
ผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ

ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ฉบับ
ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 หมวด 1 ภาระงานข้ันต่ํา ขอ 7 วรรค 6 กําหนดใหคณะโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะเสนอหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของลักษณะงานแตละประเภทตาม (1) (2)
(3) (4) (5) และ (6) และอาจเสนอภาระงานข้ันต่ําในสวนของคณะเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะ และ
เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการและเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติได แตจะตองไมนอยกวาภาระ
งานข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบกอนนําหลักเกณฑและวิธีการ
ดังกลาวไปใชบังคับ

ในการนี้ คณะโบราณคดีและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอขอ
กําหนดหลักเกณฑภาระงานข้ันต่ําประจําคณะวิชา ท่ีไมนอยกวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ีกําหนดในขอบังคับ
ดังกลาว พรอมดวยวิธีการคิดภาระงานข้ันต่ํา และวิธีการรายงานข้ันต่ํา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
โดยสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑภาระงานข้ันต่ํา ดังนี้

คณะโบราณคดี
1. ภาระงานสอน ไมนอยกวารอยละ 50 ของภาระงานข้ันต่ํา
2. ภาระงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการอ่ืนไมนอยกวารอยละ 30 ของภาระงานข้ันต่ํา
3. ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานดานการพัฒนา

นักศึกษา และภาระงานอ่ืน ไมนอยกวารอยละ 20 ของภาระงานข้ันต่ํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ภาระงานสอน ไมนอยกวารอยละ 30 ของภาระงานข้ันต่ํา
2. ภาระงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการอ่ืนไมนอยกวารอยละ 20 ของภาระงานข้ันต่ํา
3. ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานดานการพัฒนา

นักศึกษา และภาระงานอ่ืน ไมนอยกวารอยละ 10 ของภาระงานข้ันต่ํา
ท้ังนี้ ภาระงานอีกไมนอยกวารอยละ 40 คณาจารยประจําสามารถเลือกทําภาระงานดานใด

ดานหนึ่งหรือรวมกันแลวไดภาระงานรวมครบรอยละ 100
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักเกณฑภาระงานข้ันต่ําของคณะโบราณคดีและ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีภาระงานท่ีไมนอยกวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร และเลขานุการคณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1014/2559 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 และ ท่ี 1289/2559

ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 สั่งแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ ตั้งแตวันท่ี
1 กันยายน 2559 ดังนี้

1. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1201-001
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะศึกษาศาสตร

2. นางสาวทวีวรรณ อินดา ตําแหนงเลขท่ี S-1-1401-001
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะเภสัชศาสตร

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ขอ 11 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหารกลุมอํานวยการ มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงดังรายชื่อ
ขางตน ใกลจะครบวาระการดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมอํานวยการ ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรและคณะเภสัชศาสตรจึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการ
สรรหาโดยวิธีคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะฯ และขออนุมัติ
ใหท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะฯ ดังนี้

1. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
2. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ

แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม.
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวนไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนี้

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

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน
พ.ศ. 2562 ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับ
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนง
ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใช
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วิธีการสรรหาดวยการรับสมัครและใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการ
สรรหาตามระยะเวลา ท่ีเห็นสมควร และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกิน
เจ็ดคน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
เลขานุการคณะ โดยมีผูดํารงตําแหนงและนาม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะศึกษาศาสตร
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน  สายทอง เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงเลขานุการคณะเภสัชศาสตร
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ กรรมการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
6. นายชัยวัฒน  ตันติบวรเดชา เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 ทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 3

มีนาคม 2563 ไดรับทราบถึงความจําเปนในการมียุทธศาสตรวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เนื่องจากภาพรวมจะมีการสนับสนุนงบประมาณ
ทุนวิจัยตั้งแตปงบประมาณ 2564 เปนตนไป โดยมหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยตองมีเรื่องท่ีโดดเดนหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจุดแข็งหลากหลายสาขา ตั้งแตศิลปศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตการทํายุทธศาสตรนั้นจะตองสอดคลองกับนโยบายของแหลงทุน
ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยจะตองมียุทธศาสตรระยะยาว
และไดแนวปฏิบัติการเสนอขอทุนวิจัยวิธีใหม ท้ังนี้ ขอเสนอโครงการจะตองมาจากมหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดี
เปนหัวหนาโครงการขนาดใหญ ซึ่งอาจจะขอไดหลายปตอเนื่อง และมีไดหลายโครงการยอยตามโครงสราง และ
การขอทุนสนับสนุนผาน PMU ท้ัง 7 ซึ่งประกอบดวย บพค. บพข. บพท. สวก. วช. NIA และ สวรส. ในขณะท่ี
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นักวิจัยท่ีทําโครงการวิจัยเดี่ยวๆ ท่ีขอทุนสนับสนุนกับ PMU ท้ัง 7 ก็สามารถทําไดแตจะมีโอกาสไดนอย
(สัดสวนท่ีนอย) และมีแนวโนมท่ีจะไมไดรับการสนับสนุนสูง

สํ าหรับมหาวิทยาลัย ศิลปากรจํ า เปนตอง มีการบริหารจัดการงานวิจั ยแบบใหม
มีระบบ มีกลไกท่ีออกแบบใหสามารถทํางานรวมกันไดในหลายสาขา มีการสรางคน สรางขอเสนอโครงการวิจัย
มีกระบวนการใหนักวิจัยเห็นภาพรวมกันของทิศทางการวิจัย  เชื่อมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับ OKRs ของ
PMU ท่ีเก่ียวของ ซึ่ง สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค (สวนส.) จะเปนตัวเชื่อมในการ
ออกแบบระบบและกลไกลระหวางนักวิจัยและแหลงทุน

นอกจากนี้ ยังไดเสนอรางยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหผูบริหารพิจารณา
รวมกันคือ “Creativity in Reality for Life and Sustainability” ซึ่งจะตองนํายุทธศาสตรวิจัยนี้ไประดม
สมองผานกลไกระดับคณะวิชาและนักวิจัยตอไป นั้น

ในการนี้ เพ่ือให สวนส. สามารถดําเนินการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และการ
สรางสรรคของมหาวิทยาลัยไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาทิศทางการวิจัย
นวัตกรรม และการสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตยุทธศาสตรการวิจัย นวัตกรรม และการ
สรางสรรค วา “Creativity in Reality for Life and Sustainability การสรางสรรคบนพ้ืนฐานความจริง เพ่ือ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน”

ท้ังนี้ สวนส. ไดจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : ทําความ
รูจักหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)” ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
(สําหรับสายวิทยาศาสตร) และวันศุกรท่ี 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. (สําหรับสายศิลปะ
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร) ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน (รับจํานวนจํากัด) และในรูปแบบการอบรมผานระบบ Microsoft Team โดย อาจารย ดร.
เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือใหบุคลากรทําความ
รูจักหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพ่ือจะไดจัดทําขอเสนอโครงการไดตรงตามความตองการของ PMU

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให สวนส. ตรวจสอบขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษของยุทธศาสตรการ
วิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค วา “Creativity in Reality for Life and Sustainability การสรางสรรค
บนพ้ืนฐานความจริง เพ่ือคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน” ใหสอดคลองกัน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา อาจเพ่ิมตัวอยางของ Reality ในสวนของ Outputs and
Putcomes เพ่ือความชัดเจน

อนึ่ง ขอเชิญผูท่ีสนใจเขารวมการอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร : ทําความรูจักหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)” ตามวันและเวลาดังกลาว
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอรเน็ตเพื่อชวยเหลือเยียวยา

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรค
ระบาดอุบัติใหมจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ไดใหความ

เห็นชอบวงเงินงบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรค
ระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. การจัดซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ต
2. การปนสวนการชําระคาบริการของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
3. อ่ืนๆ
ท้ังนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและกองบริหารงานวิชาการไดสํารวจความตองการความ

ชวยเหลือแพ็กเกจอินเทอรเน็ตเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับ
ภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2563 ดังนี้

หนวย : คน

คณะวิชา

กองบริหารงาน
วิชาการ

(สํารวจ 3 ม.ิย. 2563)

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
(สํารวจ 15 พ.ค. 2563)

นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา รวม
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 16 772
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 25 110 690 800
3. คณะโบราณคดี 45 875
4. คณะมณัฑนศลิป 2 1,200
5. คณะอักษรศาสตร 299 950
6. คณะศึกษาศาสตร 218 2,838
7. คณะวิทยาศาสตร (ประสานกับบริษัทแลว) 136
8. คณะเภสัชศาสตร 95 1,246
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คณะวิชา

กองบริหารงาน
วิชาการ

(สํารวจ 3 ม.ิย. 2563)

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
(สํารวจ 15 พ.ค. 2563)

นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา รวม
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ประสานกับบริษัทแลว)

170

10. คณะดุรยิางคศาสตร 18
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 35
12. คณะวิทยาการจดัการ 242
13. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 40 1,800
14. วิทยาลัยนานาชาติ 13
15. บัณฑิตวิทยาลยั 1

รวม 1,355 110 690 10,481

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการดําเนินการเก่ียวกับแพ็กเกจอินเทอรเน็ตของ
นักศึกษาเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหม
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. การจัดซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ต
1) มอบหมายใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนผูดําเนินการจัดซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตให

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะดุริยางคศาสตร คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ (เฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท้ังหมด สําหรับนักศึกษาชั้นปอ่ืนจะแจง
เพ่ิมเติมในภายหลัง) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนักศึกษาท่ีจะไดรับแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ตในระยะท่ี 1 จะตองลงทะเบียนเรียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
สามารถกําหนดวันเปดใชงานแพ็กเกจอินเทอรเน็ตไดภายหลังจากสิ้นสุดวันลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนภายหลังจากระยะเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจะดําเนินการจัดซื้อ
แพ็กเกจอินเทอรเน็ตในระยะท่ี 2 ใหตอไป

2) ขอใหผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเจรจาขอเพ่ิมระยะเวลาการใชงานแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ต จาก “3 เดือน”เปน “4 เดือน” เพ่ือใหครอบคลุม 1 ภาคการศึกษา โดยอาจมีคาบริการเพ่ิมข้ึน
เล็กนอย

สําหรับคณะมัณฑนศิลป คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัย
นานาชาตแิจงประสงคดําเนินการเอง

2. ใหคณะวิชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของแพ็กเกจอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษาทุกชั้นป
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นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะใหมีการจัดซื้อโปรแกรม Zoom สําหรับใชในการเรียน
การสอนออนไลน โดยขอใหผูเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้

1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรรวบรวมและติดตามความตองการจํานวน Host ของ
คณะวิชา ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 แลวสงไปยังผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยในเบื้องตนแต
ละคณะวิชาไดแจงความตองการจํานวน Host ดังนี้

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ แจงจํานวนภายหลัง
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 20 Host
- คณะโบราณคดี จํานวน 70 Host
- คณะมัณฑนศิลป จํานวน 40 Host
- คณะอักษรศาสตร จํานวน 130 Host
- คณะศึกษาศาสตร แจงจํานวนภายหลัง
- คณะวิทยาศาสตร จํานวน 20 Host
- คณะเภสัชศาสตร จํานวน 100 Host
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 120 Host
- คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 30 Host
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร แจงจํานวนภายหลัง
- คณะวิทยาการจัดการ แจงจํานวนภายหลัง
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 54 Host
- วิทยาลัยนานาชาติ แจงจํานวนภายหลัง

2. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินการจัดซื้อโปรแกรม Zoom
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับเปนผูเจรจาตอรองคาใชจาย

ในการจัดซื้อโปรแกรม Zoom กับบริษัท
4. ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรรับเปน Owner เพ่ือ

บริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แลวสงจํานวน Host เพ่ือใหคณะวิชาใชงานตอไป
อนึ่ง ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา ควรศึกษาความจําเปน/ความคุมคาของการใชงานโปรแกรม

Zoom สําหรับใชในการเรียนการสอนออนไลน โดยอาจเปรียบเทียบกับโปรแกรมอ่ืนๆ เนื่องจากการใช
โปรแกรมสําหรับการเรียนการสอนออนไลนจํานวนมากเกินไป จะสงผลใหนักศึกษาสับสนเม่ือตองเขาใชงาน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรายการตรวจสอบสําหรับ

การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน ดังนี้
1. สายสัญญาณสํารองเพ่ือเชื่อมตอ SSO กับภายนอก

1) ใบเสนอราคาคาเชาสายสัญญาณ
2) ประมาณการระยะเวลาในการติดตั้ง
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2. การจัดการลงทะเบียนและแจก Package Internet เสริมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน

1) การจัดการเรื่องคาใชจาย
2) Application ลงทะเบียนและรับรหัส

3. การอบรมเตรียมความพรอมอาจารยในการสอนออนไลน
1) การอบรมระหวางวันท่ี 15-19 มิถุนายน 2563

- การประชาสัมพันธและการลงทะเบียน
• แบบสํารวจความตองการในเชิงเนื้อหาและหัวขอ

- หัวขอสําหรับการอบรม
2) จัดทําและรวบรวมคลิปสั้นเพ่ือสาธิตและตอบปญหาเก่ียวกับการใชเครื่องมือออนไลน

- การเผยแพรผาน Microsoft Stream
- การเผยแพรผาน YouTube, Facebook และเว็บไซตทางการ
- การประชาสัมพันธ

4. ชองทางหลักในการติดตอกับนักศึกษา
1) อีเมลองคกร (@silpakorn.edu และ @su.ac.th)
2) ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และชองทางการติดตอระดับภาควิชาและคณะวิชา (รวมถึง

social media)
3) SU Smart App
4) REG
5) แผนประชาสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษาใชอีเมลองคกร
6) แผนการติดตอกับนักศึกษาเขาใหม (เพ่ือ activate email account)

5. การเตรียมขอมูลทะเบียนนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสอนออนไลน
1) การสงขอมูล email address ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใหกับอาจารยผูสอน
2) การสง Course Code, Join Link และเว็บไซตของรายวิชาท่ีมีการจัดการสอน

ออนไลนใหกับผูเรียน
6. แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตทรัพยากรเครือขายท่ีจํากัด

1) การบริหารจัดการ Content โดยใชทรัพยากรภายนอกเปนหลัก
- Video Sharing and Permission Management

• Google Drive
• Microsoft Stream
• YouTube

2) การสอนสดผานระบบและเครือขายภายนอก
7. ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสอนออนไลน

1) การสรางรายวิชาบน Google Classroom และ Microsoft Teams
2) การเพ่ิมนักศึกษาเขาสูรายวิชา

- ผูสอนเพ่ิมนักศึกษาโดยใชชื่อหรืออีเมลของนักศึกษา
- ผูเรียนเขาสู Course โดยใช Course Code หรือ Join Link

• การเผยแพร Course Code หรือ Join Link สูนักศึกษา
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3) การเพ่ิม course material สําหรับรายวิชา
- ไฟลขนาดไมใหญ เชน PDF, WORD, EXCEL, PPT
- ไฟลขนาดใหญ เชน Video
- ลิงคสู Content อ่ืนๆ เชน YouTube, websites, shared folders

4) การเพ่ิม assignment สําหรับรายวิชา
- รายละเอียดและเอกสารแนบ
- การกําหนดวัดสง
- การกําหนดเกรดและ rubric

5) การติดตอสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช Google Classroom และ Microsoft Teams
6) การสอนสดโดยใช Google Classroom และ Microsoft Teams
7) การสรางวีดิโอบันทึกการสอน และการแชรวีดิโอ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ผลกระทบของนักศึกษาและผูปกครองภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบขอมูลผลกระทบของนักศึกษาและ

ผูปกครองภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษา
พิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ขอมูลดานผลกระทบตอนักศึกษาและครอบครัว
1) ผลกระทบในการเตรียมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562
2) ผลกระทบในการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2562
3) ผลกระทบตอแผนการเรียนจนทําใหไมจบการศึกษาตามเวลาท่ีคาดหวัง
4) ผลกระทบตอการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
5) ผลกระทบทางการเงินของครอบครัว
6) ผลกระทบทางการเงินและการทํางานเสริมของนักศึกษา
7) ผลกระทบทางสุขภาพของนักศึกษา
8) ผลกระทบทางสุขภาพจิตของนักศึกษา
9) ผลกระทบอ่ืนๆ เชน ผลกระทบดานการเงิน ผลกระทบดานการไมพรอมเรียนออนไลน

2. ขอมูลดานผลกระทบตอการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาปลายและภาค
การศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2562

1) ความพรอมของอุปกรณท่ีชวยในการเรียนการสอนและการสอบออนไลน
- PC/Laptop
- Tablet
- Smart Phone
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- Internet
- Software
- อุปกรณเสริมท่ีจําเปน

2) การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน
- การเรียนออนไลน
- การสอบแบบ Live สด
- VDO on Demand
- การสอบแบบการประชุมออนไลน
- มอบหมายงานใหไปดูสื่อการสอนดวยตนเอง
- โปรแกรมท่ีใชในการเรียนการสอน
- การสอบออนไลน
- โปรแกรมท่ีใชในการสอบ
- รูปแบบการจัดสอบออนไลน
- ชองทางสื่อสารขาวการเรียนการสอนและการสอบออนไลน
- ปญหาทางคุณภาพ เชน ภาพและเสียงขาดๆ หายๆ ในระหวางการเรียนการสอน

แบบสด มีเสียงรบกวนท่ีมาจากฝงอาจารยผูสอน
- ปญหาการจัดการนักศึกษาในกลุมเรียน เชน การเขาระบบของนักศึกษาท่ีไมพรอมกัน

การคอยเปด-ปดไมโครโฟนของตนเอง การมีเสียงผูอ่ืนรบกวนเนื่องจากไมปดไมโครโฟน ฯลฯ
- ปญหาเรื่องการเตรียมตัวเองใหพรอมในการเขารวมการเรียนการสอน ใหตรงกับเวลา

ในการเขาระบบ
- ปญหาเรื่องการติดตั้งและเรียนรูการใชงานซอฟตแวรตางๆ
- ปญหาในการนําเสนอตางๆ เม่ือนักศึกษาจะตองดําเนินการนําเสนอผลงานตางๆ
- วีดิโอท่ีอาจารยผูสอนบันทึกการสอนท่ีเตรียมใหลวงหนา ไมสามารถเปดได หรือโหลดชา

เกิดอาการกระตุกในระหวางใชงาน
- วีดิโอท่ีอาจารยผูสอนจัดเตรียมมีความยาวไมเหมาะสมกับการเรียนการสอน
- วิดีโอสื่อการสอนท่ีอาจารยผูสอนจัดเตรียมมีเนื้อหาบนตัววีดิโอท่ีอานยากตอการทํา

ความเขาใจ
- ไมสามารถเขาถึงเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีอาจารยผูสอนเตรียมการไวใหได
- ติดตอกับอาจารยผูสอนไมได ไมทราบวาจะตองเขาไปเรียนออนไลนไดท่ีใด
- ปญหาและอุปสรรคในการถาม-ตอบอาจารยผูสอน
- ปญหาการสแกนหรือเขียนงานสงดวยลายมือบนอุปกรณตางๆ
- ปญหาเรื่องการตั้งกลองเพ่ือใชในการบันทึกภาพนักศึกษา
- ปญหาท่ีเกิดจากการไมมีอุปกรณท่ีพรอมใชงานในการเขาเรียนออนไลน
- ปญหาท่ีมาจากประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเครือขายอินเทอรเน็ต
- ปญหาคาใชจายท่ีมาจากการใชอินเทอรเน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน
- ปญหาคาใชจายท่ีมาจากการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน
- ปญหาท่ีเกิดมาจากความไมไวใจการดําเนินการสอบผานอินเทอรเน็ต
- ปญหาอ่ืนๆ โดยรวม ท่ีสงผลใหไมสามารถเรียนรูไดครบตามวัตถุประสงคและผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา
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3. ขอมูลดานความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและมาตรการชวยเหลือตางๆ ในภาค
การศึกษาถัดไป

1) จํานวนนักศึกษาท่ีใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีพรอมแพ็กเกจอินเทอรเน็ต (นักศึกษา
จํานวน 1,853 คน)

2) รูปแบบการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (ไมใชแพ็กเกจอินเทอรเน็ต)
3) คายโทรศัพทเคลื่อนท่ี
4) รูปแบบการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (ใชแพ็กเกจอินเทอรเน็ต)
5) จํานวนนักศึกษาท่ีไมประสงคขอรับความชวยเหลือแพ็กเกจอินเทอร เน็ตจาก

มหาวิทยาลัย แยกตามระดับการศึกษา
6) จํานวนนักศึกษาท่ีประสงคขอรับความชวยเหลือแพ็กเกจอินเทอรเน็ตจากมหาวิทยาลัย

(นักศึกษาจํานวน 1,853 คน)
7) จํานวนนักศึกษาท่ีประสงคขอรับความชวยเหลือแพ็กเกจอินเทอรเน็ตจากมหาวิทยาลัย

แยกตามระดับการศึกษา
8) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไมประสงคขอรับความชวยเหลือแพ็กเกจ

อินเทอรเน็ต
9) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงคขอรับความชวยเหลือแพ็กเกจอินเทอรเน็ต

10) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงคขอรับความชวยเหลือแพ็กเกจอินเทอรเน็ต
แยกตามคณะวิชา

11) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไมประสงคขอรับความชวยเหลือแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ต แยกตามคณะวิชา

12) โปรแกรมท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอนออนไลนแบบ Live สด
- Line Call
- Zoom
- Google Meet
- Microsoft Teams
- อ่ืนๆ
- ไมทราบ

13) อุปกรณท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน
- PC/Labtop
- Tablet
- Smartphone
- อ่ืนๆ

14) ชองทางประกาศและติดตอนักศึกษา
- Line/Facebook
- SU Email
- Web Portal
- reg.su.ac.th
- Login REG
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15) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนท่ีเหมาะสม
- Option 1 : Lecture (VDO) + Q&A (Online Meeting+Record VDO)
- Option 2 : Lecture (VDO) + Q&A (VDO+WEB)
- Option 3 : Lecture (LIVE) + Record VDO
- Option 4 : Lecture (LIVE)

16) แนวทางปฏิบัติในการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนท่ีเหมาะสม
- Option 1 : จัดรูปแบบการเรียนการสอนในแนวทางเดียวกันและใชโปรแกรมชุด

เดียวกัน
- Option 2 : เลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Vitual Meeting และ MOOC

แตตองใชโปรแกรมชุดเดียวกัน
- Option 3 : ให อิสระผูสอนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและเลือกใช

โปรแกรม (ไมบังคับใหใชเฉพาะโปรแกรมลิขสิทธิ์และบัญชีผูใชงานของมหาวิทยาลัย)
- Option 4 : ให อิสระผูสอนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและเลือกใช

โปรแกรม (บังคับใหใชเฉพาะโปรแกรมลิขสิทธิ์และบัญชีผูใชงานของมหาวิทยาลัยเทานั้น)
17) ความคิดเห็นตอการใชขอสอบออนไลนแบบประกาศโจทยแลวนํามาสงในเวลาท่ี

กําหนด (Take Home Examination)
18) ความคิดเห็นตอขอสอบออนไลนปรนัยหลายตัวเลือกแบบสุมลําดับตัวเลือก แตทุกคน

ไดชุดเดียวกันและทําพรอมกันหมด
19) ความคิดเห็นตอขอสอบออนไลนปรนัยหลายตัวเลือกแบบสุมลําดับตัวเลือก สุมลําดับขอ

และทําพรอมกันหมด
20) ความคิดเห็นตอขอสอบออนไลนแบบอัตนัย ใหเขียนหรือพิมพบรรยาย โดยจัดพรอมกัน
21) ความคิดเห็นตอขอสอบปรนัยออนไลนหรืออัตนัยออนไลนแบบแล็บกริ้ง ปลอยโจทย

ทีละขอ สงทีละขอ
22) ความคิดเห็นตอสอบออนไลนท่ีตองมีการถายทอดสด เพ่ือปองกันการใหติวเตอรหรือ

ผูอ่ืนทําขอสอบแทน
23) ในระหวางการสอบออนไลนเปนแบบสอบปากเปลา โดยใหบรรยายภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ไดรับโจทยแตละขอพรอมๆ กัน อัดเสียงสด
24) ในระหวางการสอบออนไลนเปนแบบสอบปากเปลาท่ีตองสอบตัวตอตัวกับอาจารยโดย

เหลื่อมเวลาเขาสอบ
25) ความคาดหวังในการประกาศใชมาตรการของมหาวิทยาลัยในการชวยเหลือนักศึกษาใน

การเรียนการสอนออนไลน
- มาตรการ 1 จัดหาแพ็กเกจอินเทอรเน็ตแบบไมจํากัดปริมาณการใชงานและมี

ความเร็วท่ีเพียงพอตอการเรียนการสอนแบบออนไลนใหกับนักศึกษาทุกคน โดยใชสิทธิ์จากหมายเลข
โทรศัพทมือถือท่ีใชงานอยูเดิมแลว

- มาตรการ 2 ใหนักศึกษามีสิทธิ์ยืมเครื่องคอมพิวเตอรแล็บท็อปเพ่ือใชงานในระหวาง
ภาคการศึกษา

- มาตรการ 3 ใหนักศึกษามีสิทธิ์ยืมอุปกรณแท็บเล็ตเพ่ือใชงานในระหวางภาค
- มาตรการ 4 เพ่ิมแบนดวิธ (bandwidth) อินเทอรเน็ตของเครือขาย SU-Net
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- มาตรการ 5 มีคลิปบทเรียนท่ีดูลวงหนาหรือยอนหลังไดซึ่งนาจะแกปญหาสตรีมสด
ติดๆ ขัดๆ ขาดๆ หายๆ ได

- มาตรการ 6 จัดหาสิทธิ์การใชงานโปรแกรม (license) ท่ีจําเปนในการเรียนการสอน
ออนไลน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข



หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

กองกิจกำรนักศึกษำ

งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ

1 นางสาวกิจจารัตน์ เอกระ S-1-0303-035 พยาบาล ปฏิบัติการ 1 ปี

2 นางสาวอภิญญา ลบแย้ม E-1-0303-502 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 1 ปี

3 นายวสุธา ทองพูล E-2-0303-002 ผู้ปฏิบัติงานช่าง ปฏิบัติงาน 1 ปี

งำนศิษย์เก่ำและชุมชน

4 นางสาวปิยะณัฐ ภวษพร E-1-0303-509 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 1 ปี

กองคลัง

งำนกำรเงิน

5 นางสาวพิชญา ป้อมน้อย S-1-0304-055 นักการเงิน ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งำนบริหำรงบประมำณ

6 นางสาวปรียานุชณ์ แก้วนภา S-2-0304-017 นักการเงิน ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งำนบัญชี

7 นายโอภาส พานิชการ S-2-0304-018 นักบัญชี ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

8 นางสุธาทิพย์ อรรถชีพ S-2-0304-020 นักบัญชี ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

กองบริหำรงำนวิชำกำร

งำนจัดกำรศึกษำ

9 นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์ S-1-0308-170 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

กองแผนงำน

งำนยุทธศำสตร์และวิจัยสถำบัน

10 นางสาวภัสราภรณ์ อยู่มาก S-2-0310-039 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

ศูนย์บริหำรจัดกำรวิชำศึกษำทั่วไปและพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ

11 นางสาวแสงระวี ชุนถนอม S-1-0312-200 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

แนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/63 เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563  วำระที่ 4.1.6.1

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้ง ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร
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หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้ง ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์

ภำควิชำประติมำกรรม

12 นางสาวสวรรยา จันทรสมัย A-1-0703-031 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

ส ำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรทั่วไป

13 นางสาวเกศกนก นรสาร S-2-0801-001 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

14 นายชาติชาย หงษาวดี S-2-0801-002 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

งำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

15 นายณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน S-1-0801-007 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

16 นางสาวรุวัยดา อาบีดีน S-1-0801-507 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

ภำควิชำสถำปัตยกรรม

17 นายพีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์ A-1-0802-019 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะมัณฑนศิลป์

ภำควิชำออกแบบผลิตภัณฑ์

18 นายอาสา วุฒิคะโร A-1-1004-042 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

19 นางสาวสุขุมาล สุริย์จามร A-1-1004-043 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะอักษรศำสตร์

ภำควิชำภำษำไทย

20 นางสาวสุนทรี โชติดิลก A-1-1102-006 อาจารย์ 1 ปี

21 นางสาวสิริชญา คอนกรีต A-1-1102-007 อาจารย์ 1 ปี

22 นางสาววีณา วุฒิจ านงค์ A-2-1102-001 อาจารย์ 1 ปี

คณะศึกษำศำสตร์

ภำควิชำกำรสอนภำษำนำนำชำติ

23 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร A-1-1208-069 อาจารย์ 1 ปี
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ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้ง ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร (มัธยมศึกษำ)

24 นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ A-2-1209-003 อาจารย์ 1 ปี

25 นางสาวบุศราพรรณ ประจง A-2-1209-008 อาจารย์ 1 ปี

26 นางสาวธัญรดา ชื่นทรวง S-1-1209-018 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

27 นางสาวแก้วตา ศรอดิศักด์ิ S-1-1209-022 นักการเงิน ปฏิบัติการ 1 ปี

โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ)

28 นางสาวพรญาณี ภาคโอรส A-2-1210-015 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

29 นางสาวรัชนี อินทเกตุ E-2-1210-006 นักพัสดุ ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะวิทยำศำสตร์

ภำควิชำสถิติ

30 นายปิยพล ไพจิตร A-1-1307-098 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

ภำควิชำคอมพิวเตอร์

31 นายจิตด ารง ปรีชาสุข A-1-1308-112 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะเภสัชศำสตร์

ภำควิชำเภสัชกรรมชุมชน

32 นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ A-2-1404-004 อาจารย์ 1 ปี

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร

33 นางสาวศรีรักษ์ ศรีทองชัย A-1-1505-052 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ปี

คณะดุริยำงคศำสตร์

ส ำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

34 นายภานุพงศ์ สิทธิประภา S-2-1601-002 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 1 ปี

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ส ำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรทั่วไป

35 นางสาวณัฐจิตรา ค าชมภู S-2-1801-007 นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี
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หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

บญัชรีำยชือ่พนักงำนมหำวิทยำลยั ซ่ึงตอ้งตอ่สญัญำจำ้ง ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

งำนกิจกรรมพิเศษ

36 นายศรายุทธ มณีรัตน์ E-2-1801-002 นักวิชาการโรงแรม ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและภำษำ

37 นายกฤษฎา ดลปัญญา A-2-1807-015 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

38 นายโกสินทร์ เตชะนิยม A-2-1808-019 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

39 นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ A-2-1900-008 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี
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