
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 13/2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
7. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
8. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ

10. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
11. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
13. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
5. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
12. ผศ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดวีิทยาลัยนานาชาติ
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13. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
14. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
15. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
16. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
17. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
18. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
19. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
5. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
6. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
7. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
8. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง

10. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ
4. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
9. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

10. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
11. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
12. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม และกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใต
สถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา Covid-19 ภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดกําหนดมาตรการการเตรียมความพรอม

รองรับสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 ในปการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขายท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย ในชวงเปดภาคการศึกษา ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา สําหรับภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2563 ฉบับลงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาใหม และกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใตสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ประธานไดขอใหคณบดีและหัวหนาสวนงานดําเนินการเพ่ือเตรียม
ความพรอมในดานตางๆ ใหเปนไปตามมาตรการท่ีศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดอยางเครงครัดดวย

อีกท้ัง อว. ไดมีมาตรการเก่ียวกับการใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของคนจํานวนมาก
ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรค เชน กิจกรรมรับนอง การปฐมนิเทศ จึงขอใหคณบดีดูแลและ
เฝาระวังมิใหดําเนินกิจกรรมดังกลาวดวย

อนึ่ง สําหรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 10 ราย
ท่ีไมสามารถเดินทางมาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได จําเปนตองจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนไป
จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย

ระเบียบวาระท่ี 2.3 การติดตามการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ประจําปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันพุธท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ไดให

ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ประจําปการศึกษา 2563 ทุกๆ 3 เดือน นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปความเรียบรอยตามกําหนด กองแผนงานจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบการติดตามการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับผลกระทบจาก
โรคระบาด COVID-19 ประจําปการศึกษา 2563 ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 2563) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และนําสงขอมูลไปยัง
กองแผนงาน E-mail address : plan.silpakorn@gmail.com ภายในวันศุกรท่ี 24 กรกฎาคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหกองแผนงานติดตามขอมูลการชวยเหลือเยียวยานักศึกษา
ในสวนของคาธรรมเนียมหอพักของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตเพชรบุรี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 คาเปาหมายตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
กําหนดการเจรจาคาเปาหมายตัวช้ีวัด

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ

หนาท่ีของอธิการบดี ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันท่ี 21
กรกฎาคม 2560 ขอ 10 (1) วรรคสอง กําหนดวา ในแตละปงบประมาณใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด
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คาเปาหมาย และคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณท่ีไดปรับปรุงแลว ตอคณะกรรมการภายใน
เกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ โดยกองแผนงานไดจัดทําคาเปาหมาย/ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งท่ีประชุมมี
มตใิหความเห็นชอบโดยหลักการและใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการตอไป นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบคาเปาหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และกําหนดการเจรจาคาเปาหมายตัวชี้วัดกับคณะวิชาและสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 คาเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2562-2566 เปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 โดยกองแผนงาน
ไดจัดทํา (ราง) คาเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566
เปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคาเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรอธิการบดี ครั้งท่ี
5/2563 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พิจารณา
และใหขอเสนอแนะ นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบคาเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 เปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.6 รายงานผลการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 และการ
เตรียมความพรอมในการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

(SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 เรียบรอยแลว โดยมีผูข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม จํานวน 6,715 ราย
คิดเปนรอยละ 96.70 เม่ือเทียบกับจํานวนรับตาม มคอ. 2 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผล
การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 และการเตรียมความพรอมในการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา การประชุมคณะกรรมการ
ฝายวิชาการ ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ไดเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2564 (TCAS64) ดังนี้

1. การรวมรอบการสมัครของรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 โดยมีการ
ประมวลผล 2 ครั้ง เพ่ือเติมจํานวนผูผานการคัดเลือกใหเต็มตามจํานวนรับ

2. ไมใหมีการสละสิทธิ์ขามรอบ ยกเวนรอบท่ี 1 Portfolio
3. ใหมีการรับสมัครรอบท่ี 1 Portfolio ไดกอนเปดระบบกลาง แตตองสงรายชื่อผูผานการ

คัดเลือกเขาระบบบริหารจัดการสิทธิ์ และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดตามชวงเวลาท่ีกําหนด
โดยท่ีประชุมไดขอใหแตละมหาวิทยาลัยพิจารณาการรวมรอบการสมัครของรูปแบบ

Admission 1 และ Admission 2 เพ่ือเสนอ ทปอ. พิจารณา และหากมติ ทปอ. เปนเชนไร จะแจงใหทราบตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะดังนี้
1. อาจหารือรวมกันระหวางผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะวิชาตามวิทยาเขต

ตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2564

2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดเคยให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิเคราะหตนเอง วิเคราะหความตองการของลูกคา ซึ่งจะชวยใหคณะวิชาเตรียมความ
พรอมในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) และสามารถแกไขปญหาตางๆ
ในเรื่องจํานวนนักศึกษา การบริหารจัดการ ไดชัดเจนมากข้ึน

3. คณะศึกษาศาสตรจะดําเนินโครงการเก่ียวกับการประชาสัมพันธคณะวิชาของมหาวิทยาลัย
ไปยังโรงเรียนท่ีนักศึกษาสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสูงสุด 5 อันดับแรก จึงขอเชิญคณะวิชาท่ีสนใจเขารวม
โครงการ



7

ระเบียบวาระท่ี 2.7 กําหนดการสงขอมูลรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร
ฝกอบรมท่ีประสงคจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต (Credit
Bank)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต (Credit

Bank) ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 โดย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปดการเรียนการสอนระบบคลังหนวยกิตในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ซึ่ง
มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรม นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบกําหนดการสงขอมูลรายวิชา
ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรมท่ีประสงคจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต (Credit
Bank) โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีกําหนด แลวสงไปยังกองบริหารงานวิชาการตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนง เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง และ

ขออนุมัติจาง นายนุกูล แดงภูมี เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนงเลขท่ี A-1-1600-316 อัตราเงินเดือน 47,990 บาท นั้น
คณะฯ จึงประสงค ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะดุริยางคศาสตร จาก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1600-316 เปน ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-2-1600-005
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2. คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายนุ กูล แดงภู มี
วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ) จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายนุกูล แดงภูมี เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาว ิทยาล ัย
ดํารงตําแหนงอาจารย ตํ าแหนงเลขท่ี A-2-1600-005 อัตราเงิน เดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
คณะดุริยางคศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 690 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม
ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC
ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะดุริยางคศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
3. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ กรรมการ
5. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ เลขานุการ
6. นางสาวรุงนภา  ดวงทอง ผูชวยเลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุ มัติ ให เปลี่ยนชื่อตําแหนงและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย คณะดุริยางคศาสตร จาก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1600-316 เปน
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1600-005

2. อนุมัติใหจาง นายนุกูล แดงภูมี เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1600-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 ขออนมัุติบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร

สรุปเรื่อง
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

มีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อีกวาระหนึ่ง
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 นั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล มิไดมีสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อีกวาระหนึ่ง
ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ซึ่งตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ
ตําแหนงคณบดี ทําสัญญาจางในตําแหนงบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหนง โดยให
มีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย
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ศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย
ฉบับลงวันท่ี 22 กันยายน 2559 ขอ 4 (2) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงในสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ
ตําแหนงคณบดี ใหใชตามบัญชีหมายเลข 1 โดยใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง ท้ังนี้ หากผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนพนักงานประจําสายวิชาการกอนดํารงตําแหนงคณบดี ใหไดรับ
เงินประจําตําแหนงจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการท่ีดํารงอยู

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงขออนุมัติใหมีการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
กลุมบริหารวิชาการ โดยขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
อัตราเลขท่ี X-1-0100-026 เพ่ือบรรจุแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ซึ่งเปนผูมีประสบการณ
ในการสอนและการบริหาร ในการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 –
14 กรกฎาคม 2567 ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
กลุมบริหารวิชาการ โดยอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
อัตราเลขท่ี X-1-0100-026 เพ่ือบรรจุแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 – 14 กรกฎาคม 2567 ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนด

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย

นายวัชรา ปนทอง

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวัชรา

ปนทอง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-043 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยใหทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาวเปนเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 และไดมีคําสั่งให
ขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวัชรา ปนทอง ตอไปอีก 4 เดือน
25 วัน ตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานท้ังสิ้น 10 เดือน
25 วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวา เปนผูมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม
เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายวัชรา ปนทอง ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-043 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา

สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1203-101 สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต และได
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1203-101 โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก ดังนี้

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

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

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

ปรากฏวาไมมีผูสมัครในตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
กอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. วุฒิปริญญาเอก โดยมีวุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง หรือ

2. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย/การศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตอเนื่อง โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการศึกษา/
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1203-101 สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 การประเมินเพื่อพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม

2563 ไดพิจารณาการเสนอขอกําหนดระดับเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ กรณีกลุม
หัวหนางาน จํานวน 4 ราย ไดแก

1. นางทัตพิชาภรณ อนันตวิรุฬห ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ และดํารง
ตําแหนงหัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังกัดกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี

2. นางจินตรา สงวนพันธุ ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และดํารงตําแหนง
หัวหนางานตรวจสอบ สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

3. นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน ตําแหนงนักการเงิน ระดับปฏิบัติการ และดํารงตําแหนง
หัวหนางานคลังและพัสดุ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร

4. นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ และดํารง
ตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร

และมีมติแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินในการข้ึนสูตําแหนงระดับชํานาญการ โดยให
คณะกรรมการทําการประเมินคัดเลือกดวยวิธีการสอบสัมภาษณ และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีตามขอ
28 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดทําการประเมินเรียบรอยแลว สรุปไดดังนี้
1. นางทัตพิชาภรณ อนันตวิรุฬห

- ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนงไดคะแนน 90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)

- แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของผูรับการประเมิน ไดคะแนน 90 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)

2. นางจินตรา สงวนพันธุ
- ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ

ตําแหนงไดคะแนน 90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
- แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของผูรับการประเมิน ไดคะแนน 80 คะแนน (จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
3. นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน

- ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนงไดคะแนน 90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)

- แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของผูรับการประเมิน ไดคะแนน 90 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
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4. นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
- ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ

ตําแหนงไดคะแนน 87 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
- แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของผู รั บการประเมิน ไดคะแนน 87 คะแนน

(จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ตําแหนงกลุมหัวหนางาน ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ จํานวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิ และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒไิวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ี
หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
หรือผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย
ภายใน 60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติ
ราชการ) หรือ ภายใน60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมี
หลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1160/2556 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม
2556 ท่ี 596/2559 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ท่ี 1357/2559 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 และท่ี 923/2560
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2560 สั่งอนุญาตให นายภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-316 สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-026
สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกําหนด 4 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี
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30 พฤศจิกายน 2560 และท่ี 1549/2560 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 สั่งอนุญาตให นายภูธฤทธิ์ วิทยา
พัฒนานุรักษ รักษาศิริ ซึ่งไดสําเร็จการศึกษากอนกําหนด โดยรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี
3 กรกฎาคม 2560 และนายภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม
2561 (ตามหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี อว 7433/30021 ลงวันท่ี
1 มิถุนายน 2563 รับรองคุณวุฒิ นายภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ เปนผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติปริญญาใหตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2561 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 40.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา เปนผูเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา
เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งท่ี 5/2544 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2544 พิจารณาเกณฑการนับวันสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธแลว และสงเลมวิทยานิพนธ
ท่ีศูนยบริการการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสอบ ใหถือวันท่ีสอบเปนวันสําเร็จการศึกษา) โดยยื่นเรื่อง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติซึ่งหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
8 มิถุนายน 2563

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
ราย นายภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน
เดือนละ 40,000 บาท เ กินกวา อัตราการบรรจุ คุณวุฒิปริญญาเอก) สัง กัดคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2561 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นายภูธฤทธิ์  วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท สังกัด
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2561
ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุภาพร หนูกาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 และ ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน
2563 มีมตอินุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
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เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโท ทางดานนวัตกรรมการ
ออกแบบหรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงอาจารย เรียบรอยแลว ปรากฏวานางสาวสุภาพร หนูกาน เปนผูผานการคัดเลือกฯ
มีความเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว โดยนางสาวสุภาพร หนูกาน ไดสําเร็จการศึกษา วุฒิศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (นวัตกรรมการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 625 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) ซึ่งปจจุบันนางสาวสุภาพร หนูกาน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-510
เงินเดือน 30,260 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนง ราย นางสาวสุภาพร หนูกาน พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จาก ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-510
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,260 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 เงินเดือน 30,260 บาท ไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ
2. อาจารยมานพ เอ่ียมสะอาด กรรมการ
3. อาจารยเจนจิรา ลักษณบุญสง กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัตใิหยายและเปลี่ยนตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวสุภาพร หนูกาน จาก ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-510
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,260 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 เงินเดือน 30,260 บาท ไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมท้ังอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563
เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติปรับระดับช้ันงานลูกจางประจํา

สรุปเรื่อง
ดวยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประสงคขออนุ มัติปรับระดับชั้นงาน

ลูกจางประจํา ราย นายไพรัต สามงามตัน ตําแหนงเลขท่ี 437 จาก พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน บ 1
กลุมงานชาง รหัส 1413 อัตราคาจาง 24,450 บาท เปน พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน บ 2 กลุมงานชาง
รหัส 1413 อัตราคาจาง 24,450 บาท สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี
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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. การปรับระดับชั้นงาน สวนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจํา
จากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได เมื่อผูดํารง
ตําแหนงมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา ทั้งนี้ ไมเกิน
ระดับสูงสุดในแตละสายงาน (ชื่อตําแหนง) ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว

2. สายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่เปลี่ยนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดชื่อ
ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอของตําแหนงไว และกระทรวงการคลังไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว

3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)/กลุมงานท่ีลูกจางประจําครองตําแหนงอยูเดิมเปนสาย
งาน (ชื่อตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว และสวนราชการตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคลองตรงตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด

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
ตําแหนง ไวดังนี้

พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน กลุมงานบริการพื้นฐาน ระดับ 2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน

ระดับ 1 และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน

เวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ลักษณะงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ลักษณะงานในหนาท่ี
หนาท่ีโดยยอของตําแหนง
1. ปฏิบัติงานในการผลิตวารสาร อุปกรณการสอน ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และ

ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไป ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
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ขอพิจารณา
เม่ือพิจารณาตามคําชี้แจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แลว
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เสนอปรับระดับชั้นงาน นายไพรัต สามงามตัน

ตําแหนงเลขท่ี 437 ตําแหนงพนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน  กลุมงานบริการพ้ืนฐาน ระดับ 1 เปน
ตําแหนงพนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน กลุมงานบริการพ้ืนฐาน ระดับ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนงพนักงานบริการพ้ืนฐาน กลุมงานบริการพ้ืนฐาน ระดับ 2  ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว
คือ “แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอนระดับ 1 และดํารง
ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป” ประกอบกับหนาท่ี (โดยยอ) ตามแบบ
บรรยายลักษณะงาน (แบบ ลปจ.1) ของตําแหนงพนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน กลุมงานบริการพ้ืนฐาน
ระดับ 2 มีความสอดคลองกับลักษณะงานและหนาที่ (โดยยอ) และงานที่ไดรับมอบหมายของตําแหนงใหม
ท่ีขอปรับระดับชั้นงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา ราย นายไพรัต
สามงามตัน ตําแหนงเลขท่ี 437 กลุมงานชาง รหัส 1413 อัตราคาจาง 24,450 บาท สังกัดกองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี จาก ตําแหนงพนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน บ 1 เปน
พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน บ 2

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
สังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐาน
เงินเดือนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้ง นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1208-104 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร เงินเดือน 31,500 บาท ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2563 นั้น

คณะศึกษาศาสตรเห็นวา นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ เปนผูมีประสบการณดานการสอน
โดยเคยปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได ตําแหนงอาจารยประจํา สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตําแหนงอาจารยพิเศษ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมเปนเวลา 1 ป 7 เดือน 22 วัน (598 วัน)
โดยประสบการณดังกลาวเปนประสบการณตรงท่ีมีประโยชนสอดคลองกับความตองการของคณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับคาประสบการณโดยไมรวมเขาใน
ฐานเงินเดือน เดือนละ 1,040 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563
เห็นชอบแลว

โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548
ครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 ครั้งท่ี 15/2558
เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 และครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณา
ใหความเห็ นชอบในการ กําหนดเ งินค าประสบการณ  ส วนจํ านวนเ งิน ท่ี ใช ในการจ าย เป น เ งิ น
คาประสบการณใหใชจากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ท้ังนี้
ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอ
ขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันท่ี ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผาน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแลวและนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงาน
ท่ีประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ
การจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,040 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
7 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายศุภชัย ตะวิชัย
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายศุภชัย ตะวิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1102-005 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ลาหยุดราชการ
เพ่ือศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว
มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 นั้น

คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นายศุภชัย ตะวิชัย ขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม
2564 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม  ทุนอ่ืนๆ หรือทุนสวนตัว หลังจาก
ครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจง
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เหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ
ไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก
ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลา
ท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายศุภชัย ตะวิชัย ขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564
เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู มีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ราย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิชาไดเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรู

ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ ในปงบประมาณ 2563 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จํานวน 13 ราย ดังนี้

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 ราย
1. ศาสตราจารยพิเศษเสนอ  นิลเดช
2. รองศาสตราจารยฤทัย  ใจจงรัก
3. ศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง
4. อาจารยวนิดา  พ่ึงสุนทร
5. รองศาสตราจารยอนุวิทย  เจริญศุภกุล
6. ศาสตราจารยกําธร  กุลชล
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  จินาวัฒน
8. รองศาสตราจารยมาลินี  ศรีสุวรรณ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ัง 8 ราย ไดแก
1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม กรรมการ
3. หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม กรรมการ
4. หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม กรรมการ
5. หัวหนาภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ
6. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร เลขานุการ
7. นางมุกดา ถาวร ผูชวยเลขานุการ
8. นางสาวเกศกนก นรสาร ผูชวยเลขานุการ
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คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 ราย ไดแก
1. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน กรรมการ

(ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน)
4. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
2. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสระ มะศิริ (หัวหนาภาควิชาฟสิกส) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน (ภาควิชาฟสิกส) กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา)กรรมการ
5. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สัตยธรรม
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.วรกฤษณ ศุภพร (หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง (ภาควิชาคณิตศาสตร) กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลินี ชัยยะ (ภาควิชาคณิตศาสตร) กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา) กรรมการ
6. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี
2. อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต กรรมการ

(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
3. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย กรรมการ

(ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพ)
5. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยหิรัญรัตน สุวรรณนที กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชา)
3. หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน กรรมการ

(ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ)
5. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ราย ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติใชกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
ซึ่งในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ราย นายวสุ ไชยตรี ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chemical Engineering ใน
เดือนสิงหาคม 2563 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนตามเอกสารท่ีแนบมาทายนี้ เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยน
ตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1507-091 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ราย นายวสุ
ไชยตรี ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chemical Engineering ในเดือนสิงหาคม
2563

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1506-090 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
จัดสรรและขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน

2563 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของคณะอักษรศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
จัดสรรดังกลาว จํานวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนโครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ราย นายพงษไพบูลย ตุลารักษ ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในเดือนมิถุนายน 2564
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน
2 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2 อัตรา สังกัด
งานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร

3. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2 ราย ดังนี้

- ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางสาววรรณา
วงษธง จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-505 อัตราเงินเดือน เดือนละ
32,080 บาท สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร โดยใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหคณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ
รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ
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- ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางสาวนฤมล
อุปริมพาณิช จากตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-511 อัตราเงินเดือน เดือนละ
34,970 บาท สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร โดยใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ
รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1107-118 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร เพ่ือรองรับการ
บรรจุนักเรียนทุนโครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ราย นายพงษไพบูลย ตุลารักษ ซึ่งคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก ในเดือนมิถุนายน 2564

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน
2 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-012 และ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-013 สังกัดงานบริการวิชาการและ
เทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

3. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปน พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางสาววรรณา
วงษธง จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-505 เปน ตําแหนงเลขท่ี
S-1-1101-012 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,080 บาท สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบ
เงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขา
กองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป

4. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปน พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ราย นางสาวนฤมล
อุปริมพาณิช จากตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-511 เปน ตําแหนงเลขท่ี
S-1-1101-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบ
เงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขา
กองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม

2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น

ในการนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยแสดงเหตุผลและความ
จําเปนเพ่ือใหมีจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน FTES ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)
ในการบริหารจัดการหลักสูตรและรับผิดชอบการเรียนการสอน ตามเอกสารท่ีแนบมาทายนี้ เพ่ือดําเนินการสรรหา
บุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุดวย
คุณวุฒิปริญญาโท-เอก ดานการจัดการโครงการกอสราง/การจัดการทรัพยากรอาคาร/การจัดการงาน
สถาปตยกรรม/การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย/คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบหรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ราย นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร
ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Landscape Architecture ในเดือนสิงหาคม 2563
สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0804-067 สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุดวยคุณวุฒิปริญญาโท-เอก ดานการจัดการโครงการกอสราง/
การจัดการทรัพยากรอาคาร/การจัดการงานสถาปตยกรรม/การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย/คอมพิวเตอรเพ่ือ
การออกแบบหรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0802-066 สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือรองรับ
การบรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ราย นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขา Landscape Architecture ในเดือนสิงหาคม 2563
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 กองคลัง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับจัดสรร ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และยายและเปลี่ยน
ตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน

2563 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา และกองคลังมีกรอบอัตราท่ีวางอยู จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง
เลขท่ี S-1-0300-224 รวมเปน 2 อัตรา นั้น

ในการนี้ กองคลัง สํานักงานอธิการบดีประสงคขออนุมัติดังนี้
1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน

จํานวน 1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน
1 อัตรา สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพิมพพิชชาพร
กลีบสุวรรณ จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-011 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,950 บาท เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,950 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหหนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุน
สวัสดิการ

3. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0300-224 สังกัด
สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-224 ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ไปตั้งจายท่ีสังกัดงาน
การเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

4. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสหวัสส อภินิหาร
จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-010 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,110 บาท เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-224
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,110 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหหนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตาง
พรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน

ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-228 สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยน
ตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพิมพพิชชาพร
กลีบสุวรรณ จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-011 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,950 บาท เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เปน
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-228 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,950 บาท
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้
ใหหนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตาง
ดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563
เปนตนไป

3. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0300-224 สังกัด
สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-224 ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ไปตั้งจายท่ีสังกัดงาน
การเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

4. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสหวัสส อภินิหาร
จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-010 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,110 บาท เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-0304-224 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,110 บาท สังกัดงานการเงิน
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหหนวยงานตนสังกัด
รับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือให
มหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.13 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ดวย ก.พ.อ. ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี
24 มิถุนายน 2563 เปนตนไป

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการจัดทําตารางเปรียบเทียบความแตกตางหลักเกณฑ
เกาและใหมเรียบรอยแลว พรอมขอสังเกตเก่ียวกับประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาเบื้องตนเก่ียวกับรายละเอียดหลักเกณฑท่ีปรับเปลี่ยนใหมตามท่ีเสนอ
ในท่ีประชุม โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการแจงวาในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. จะมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วาระพิเศษ ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี
ตลิ่ งชัน จึ งขอเชิญคณบดีและรองคณบดีฝ ายวิชาการ ทุกคณะวิชา เข ารวมการประชุมดังกลาว
เพ่ือรวมหารือเก่ียวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ตอไป ท้ังนี้ ประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน ไดขออนุญาตเขารวมในการประชุมครั้งนี้ดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยศิลปากร

(Business Continuity Plan : BCP)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดขอให

มหาวิทยาลัยจัดสงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง สําหรับการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตใหเปนปจจุบัน รวมท้ังสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดตอเนื่องได นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Business Continuity Plan : BCP) สําหรับใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีสํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงาน ดวยเหตุการณตางๆ ไดแก
อุทกภัย อัคคีภัย แผนดินไหว ชุมนุมประทวง/จลาจล โรคระบาด โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําแผนบริหาร
ความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ดังนี้

1. ใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
2. ใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจาก

การหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
3. บรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได
4. ใหประชาชน เจาหนาท่ี ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพ

ของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตอง
หยุดชะงัก

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Business Continuity Plan : BCP) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคกําหนดจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา

วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง และหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 28 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการ
จัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของสวนงานและการบริหาร
วิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ แลวให
คณะวิทยาการจัดการดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบํารุงและคาปนสวนกระแสไฟฟาในการใชอุปกรณและอาคารของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบํารุงและ

คาปนสวนกระแสไฟฟาในการใชอุปกรณและอาคารของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังทาพระ และมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน
หนวยงาน และหนวยงานภายนอก รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ีในการใช
ประโยชนรวมกันของคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และ
ขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย
หองปฏิบัติการ และหองประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
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ในการนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบํารุงและคาปนสวนกระแสไฟฟาในการใชอุปกรณและอาคาร
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร พ.ศ. .... โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบํารุงและคาปนสวนกระแสไฟฟาในการใชอุปกรณและอาคารของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมของ
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
ประธานขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอก หรือมี
การซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืน หรือการจางทําวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคกําหนดเก่ียวกับการตรวจสอบการคัดลอก หรือมีการซ้ําซอนกับ

งานของผูอ่ืน หรือการจางทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัย
อํานาจตามความในขอ 4 และขอ 45 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอก หรือมีการซ้ําซอนกับงานของผูอ่ืน หรือการจางทําวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2561 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
ตรวจสอบการคัดลอก หรือมีการซ้ําซอนกับงานของผูอ่ืน หรือการจางทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของสํานักงานอธิการบดี
(โครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัด) กองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข

และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคม
ในสวนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัด) กองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร) นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนไปดวยความเรียบรอย
และเปนไปตามความในขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
พ.ศ. 2560 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการ
จัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ
(ตลาดนัด) กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได
คาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัด)
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) พรอมท้ังมอบหมายใหกองกฎหมายจัดทําประกาศเก่ียวกับการใหใช
บริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือใหเปนไปตามความใน
ขอ 6(10) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศท้ัง 2 ฉบับตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข

และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 เปนตนไป นั้น
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ในการนี้ กองกฎหมายไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... โดยไดแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เก่ียวกับคาใชจายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.7 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559 ขอ 27 วรรคสาม และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจาง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 19 วรรคสาม กําหนดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีในการ
กําหนดวิธีการจายเงินเดือนเงินประจําตําแหนง และคาจาง นั้น

ในการนี้ ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจาย
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... ตามท่ีเสนอ แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.8 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเวนคาปรับเนื่องจาก
ลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาชากวากําหนด แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับภาค
การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดมีภาวะวิกฤตอันเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสงผล

กระทบตอการดําเนินงานในดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพเศรษฐกิจ รวมท้ังสงผลกระทบตอ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและผูปกครอง ซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนในการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ท่ีตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมและหนี้สินตางๆ (ถามี) ใหเรียบรอยตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือวา
การลงทะเบียนวิชาเรียนนั้นสมบูรณ

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดดังกลาว อาจทําใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนตาม
ระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว แตไมไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม
อ่ืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือนักศึกษาไมดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนภายใน 14 วันแรก นับแตวันเปด
ภาคการศึกษา จะไมมีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น ซึ่งตองไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจาก
คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาสังกัด เม่ือเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนท่ีจะทําใหนักศึกษาผูนั้นไมอาจ
ดําเนินการลงทะเบียนทันตามกําหนดและระยะเวลาท่ีพนกําหนดมานั้นไมเกินวันกอนวันแรกของการสอบปลาย
ภาคการศึกษานั้น โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารย ท่ีปรึกษาวิชาการ ซึ่ งเ ม่ือ
คณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติแลว ใหถือวามาลงทะเบียนวิชาเรียนชาและจะตองชําระคาปรับเนื่องจาก
ลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดเพ่ิมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้ อาจทําใหเกิดกรณีการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดหากพนระยะเวลาตามท่ีกําหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยจะตองชําระคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดเพ่ิมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดดวย นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหชวยเหลือเยียวยาเพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายและลด
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกลาว พรอมท้ังเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนด แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563
โดยใหยกเวนคาธรรมเนียมอ่ืนสําหรับนักศึกษาในสวนของคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดตาม
อัตราในขอ 10.10 และคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดตามอัตราในขอ 10.11 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 แก
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนด แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2563 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต จาก University Teknologi
PETRONAS สหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวน 2 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. Mr.Muhammad Amirul Mohamad Shukri
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562
1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหาย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 616 696 จํานวน 2,000 บาท
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562
1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 616 691 จํานวน 2,000 บาท
รวมเปนเงิน จํานวน 14,850 บาท

2. Mr.Muhammad Rasydan Syaqir Bin Abdullah
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562
1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหาย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 616 691 จํานวน 2,000 บาท
รวมเปนเงิน จํานวน 8,850 บาท

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 2 ราย ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง
หากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 2 ราย ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง
หากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรก

เขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2563 ดวย
แบบทดสอบ STEP

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

26 พฤษภาคม 2563 ไดรับทราบการเลื่อนกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ STEP ออกไปจนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย และขอใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษแจง
กําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษใหทราบลวงหนา หรืออาจพิจารณาการใชพ้ืนท่ีของหอง
โถงหรือหองประชุมขนาดใหญท่ีสามารถจัดการทดสอบดังกลาวเพ่ือเวนระยะหางทางสังคม (Social
Distancing) นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดพิจารณา
แลววา สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย ดังนั้น เพ่ือใหการ
จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17  สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ
STEP ดังนี้

กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต
วันเสารท่ี 29 สิงหาคม 2563 วังทาพระ - ตลิ่งชัน และพระราชวังสนามจันทร
วันอาทิตยท่ี 30 สิงหาคม 2563 วังทาพระ - ตลิ่งชัน พระราชวังสนามจันทร และ

เพชรบุรี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ
STEP ในวันเสารท่ี 29 สิงหาคม 2563 และวันอาทิตยท่ี 30 สิงหาคม 2563 ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอช่ือบุคคลผูทําคุณประโยชน
ผูมีอุปการคุณ และผูทําช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1197/2561 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผู มีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 24 สิงหาคม
2563 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ขอ 4 กําหนดให
คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผู มีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย

(1) รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ประธาน
(2) ผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน
ท้ังนี้ กรรมการตามขอ (2) ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้ง

อีกได แตไมเกินสองวาระ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคล
ผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) โดยประกอบดวย
ผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อดังตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
4. คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
5. ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ
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7. ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ
8. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยเลขานุการ
9. นายวัชรินทร  จั๊บโกรย ผูชวยเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอน
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา
2561 (ช้ันปท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English
Proficiency) ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of
Reference for Languages) นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเปนไปดวยความเรียบรอย
และสอดคลองตามประกาศดังกลาว ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 (ชั้นปท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP
ดังนี้

กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต
วันเสารท่ี 19 ธันวาคม 2563 วังทาพระ - ตลิ่งชัน และพระราชวังสนามจันทร
วันอาทิตยท่ี 20 ธันวาคม 2563 วังทาพระ - ตลิ่งชัน พระราชวังสนามจันทร และ

เพชรบุรี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561
(ชั้นปท่ี 3) ดวยแบบทดสอบ STEP ในวันเสารท่ี 19 ธันวาคม 2563 และวันอาทิตยท่ี 20 ธันวาคม 2563 ตามท่ี
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ
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ท้ังนี้ ขอใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษพิจารณาเพ่ิม
จํานวนวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบกอนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหนักศึกษาผานการทดสอบไดทันกอนการสําเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

26 พฤษภาคม 2563 ไดใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง ท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ
หรือถึงแกกรรม จํานวน 51 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ จํานวน 9 ราย นั้น

ในการนี้ กองกลางไดเสนอรายชื่อขาราชการท่ีถึงแกกรรม และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาออก
จากงาน (เพ่ิมเติม) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติ ท่ีจะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จํานวน
3 ราย ดังนี้

คณะมัณฑนศิลป
1. นายสนั่น ภูโคตรศรี ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2563
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
1. นางสาวธวัลรัตน บุณยเลขา ถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2563
กองคลัง
1. นางอิสรีย วงศอนันต ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2563
ท้ังนี้ กองกฎหมายไดตรวจสอบรายชื่อขาราชการท่ีถึงแกกรรม และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี

ลาออกจากงาน จํานวน 3 ราย ดังกลาวแลว ไมปรากฏรายชื่อผูซึ่งเคยไดรับโทษทางวินัยระหวางรับราชการท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) จํานวน 3 ราย ตามท่ีกองกลางเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การแตงตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยงานสื่อสารองคกรประสงคขอแตงตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแหงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีความ
สอดคลอง บูรณาการ และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและการเปลี่ยนแปลงประเทศ มุงเนนใหมหาวิทยาลัยมี
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ศักยภาพสูงข้ึนในการเปนผูนําและใหขอเสนอแนะในระดับนโยบายดานศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการสราง
ความรวมมือทางดานศิลปวัฒนธรรม โดยมีองคประกอบดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
กลุมศิลปะและการออกแบบ

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
จํานวนไมเกิน 2 ราย

3. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 2 ราย เปนกรรมการ
4. อธิการบดี เปนกรรมการ
5. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2 ราย เปนกรรมการ
6. คณบดีซึ่งเปนผูแทนจากกลุมศิลปะและการออกแบบ เปนกรรมการ

กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
และกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จํานวนไมเกิน 6 ราย

7. หัวหนาสวนงานท่ีมีชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เปนกรรมการ
จํานวน 1 ราย

8. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม เปนกรรมการและเลขานุการ
ท้ังนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม
โดยใหคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และมีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้
1. ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดแผนยุทธศาสตรดานศิลปวัฒธรรม และการสนับสนุนใหเกิด

นโยบายดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนนโยบายระดับชาติ
3. ใหขอเสนอแนะ กําหนดแนวทางดําเนินการเพ่ือประสานงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือนํานโยบายดานศิลปวัฒนธรรมไปสูการขับเคลื่อนระดับชาติ
และเกิดผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ

4. ใหความเห็นชอบโครงการและแผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวม
ไปถึงการติดตาม กํากับดูแล ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหความชวยเหลือในการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

5. ใหขอเสนอแนะในการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรมสูระดับนานาชาติ
6. อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ในการนี้ งานสื่อสารองคกรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการในคณะกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามองคประกอบขอ 5-7 จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีมีชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 9 ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
แหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามองคประกอบขอ 5-7 จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี และหัวหนา
สวนงานท่ีมีชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 9 ราย โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
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1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
3. คณบดคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
4. คณบดคีณะโบราณคดี กรรมการ
5. คณบดคีณะมัณฑนศิลป กรรมการ
6. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
7. คณบดคีณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
8. คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
9. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และ (ราง) สัญญาแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Dankook
University สาธารณรัฐเกาหลี

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคจะทําความรวมมือทางวิชาการกับ Dankook University

สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ รวมท้ังสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และการวิจัยรวม ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ
ผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 จํานวน 2 ฉบับ
ดังนี้

1. (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ
Dankook University สาธารณรัฐเกาหลี

2. (ราง) สัญญาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ
Dankook University สาธารณรัฐเกาหลี

โดยคณะมัณฑนศิลปไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Dankook University สาธารณรัฐเกาหลี
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และ
(ราง) สัญญาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Dankook University
สาธารณรัฐเกาหลี แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 การเสนอช่ือผูทําคุณประโยชน ผู มีอุปการคุณ และผู ทําช่ือเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดพิธีมอบของท่ีระลึกใหแกผู ทําคุณประโยชน

ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งในปนี้ตรงกับวันจันทรท่ี 12 ตุลาคม 2563 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร
เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ไดใหความเห็นชอบรายชื่อบุคคลและหนวยงานท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอมาให
เปนผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรับของท่ีระลึกในวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2563 รวม 60 ราย ดังนี้

1. ผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ จํานวน 54 ราย ดังนี้
(1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
(2) อาจารยศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
(3) อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพัฒน
(4) ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
(5) ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง
(6) ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณี
(7) นายบุญชัย เบญจรงคกุล
(8) บริษัท สิงห เบเวอเรช จํากัด
(9) บริษัท วังนอย เบเวอเรช จํากัด

(10) บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จํากัด
(11) คุณวีระพันธ วิพันธพงษ
(12) บริษัท แพนโฟ จํากัด
(13) คุณพรพิมล เปยมพงศสุข
(14) กลุมศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร รุนท่ี 41
(15) กลุมศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร รุนท่ี 45
(16) ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา
(17) สมาคมนักศึกษาเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(18) บริษัท เอริส มารเก็ตติ้ง จํากัด
(19) นายไชยรันต ณ บางชาง
(20) นายจิตรกร วองประเสริฐ
(21) อาจารยสุทธิลักษณ ศิลลา
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(22) ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน
(23) นายเกรียงศักดิ์ ประพงศเสนา
(24) ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช
(25) บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย)
(26) มูลนิธิเอสซีจี
(27) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
(28) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
(29) คุณศุภจี สุธรรมพันธุ
(30) บริษัท สยามพิวรรธรน จํากัด
(31) บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด
(32) บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด
(33) บริษัท ออล สไปซ เคเทอริ่ง จํากัด
(34) บริษัท ธีระ มิวสิค จํากัด
(35) Nomad Media Co., Ltd
(36) นายพลเอก สังฆคุณ
(37) บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด
(38) กองทุนศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล
(39) มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
(40) กองทุนการศึกษา "FOFYE"
(41) มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
(42) ทุนการศึกษาปริญญาตรีตอเนื่องเพ่ือนชุมชน
(43) กองทุนองคพระปฐมเจดีย
(44) กองทุนเพชรรัตน
(45) ทุนการศึกษา SHINSHOKAI
(46) มูลนิธิชิน โสภณพนิช
(47) ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ
(48) ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ
(49) บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด
(50) ทุนการศึกษาบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
(51) ทุนการศึกษาไทยปารคเกอรไรซิ่ง จํากัด
(52) นางณิรภา ศรีสวางวัฒน
(53) อาจารยสิทธิโชค ชัยวรรณ
(54) รศ.ระเบียบ สุภวิรี

2. ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 6 ราย ดังนี้
(1) ผศ.ปราการ จันทรวิชิต
(2) ศ.พงษศิลป อรุณรัตน
(3) อาจารยดวงนภา ศรีนันทวงศ
(4) ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน
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(5) ภญ.ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต
(6) รศ.ดร.ประจวบ กลอมจิตร

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ
และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมในสวนของคุณสมบัติและหลักเกณฑใน
การพิจารณาเพ่ือมอบของท่ีระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทํา
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปน ขอ 6.2.2 (3) ผูสงเสริม
พัฒนา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับรางวัลระดับนานาชาติ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้
1. รายชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผู มีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย

ศิลปากรตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอ จํานวนท้ังสิ้น 60 ราย เพ่ือรับของท่ีระลึกในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในจันทรท่ี 12 ตุลาคม 2563

2. ใหเพ่ิมเติมในสวนของคุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือมอบของท่ีระลึกใหแก
ผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปน ขอ 6.2.2 (3) ผูสงเสริม พัฒนา และสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ

ท้ังนี้ มอบหมายใหกองกลางสงรายชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทํา
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง กอนดําเนินการตอไป

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


