
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 14/2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
6. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
9. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
11. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจนี ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
13. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
14. 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. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
5. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
9. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
11. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
13. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
14. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
15. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
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16. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
17. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
5. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
7. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
9. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย

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

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ
4. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
7. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย ติดราชการ
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ

หมายเหตุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.16 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นายบุญเพชร

พ่ึงยอย พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย นายบุญเพชร พ่ึงยอย ไดรับอนุญาตใหออกจากหอง
ประชุม
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.18 การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังพนจากตําแหนง
กลุมอํานวยการ นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 13/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 13/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 13/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 13/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหคณะวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงระยะเวลา

เปดภาคเรียน ปการศึกษา 2563 ตามมาตรการการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัสโคโรนา 2019
ปการศึกษา 2563 มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว นั้น

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงขอใหคณะวิชาสํารวจ
ความตองการและปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบออนไลน และรูปแบบ
บรรยายในชั้นเรียน

2. ดวยใกลถึงกําหนดท่ีจะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ
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พ.ศ. 2563 จึงขอใหคณบดีและหัวหนาสวนงานเตรียมขอมูลสําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ดังกลาว และเรงดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลใหแลวเสร็จ เพ่ือรายงานความ
คืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการใหกับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
ตอไป

3. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีมาตรการเยียวยาคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคน
เนื่องในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอาจใหความชวยเหลือใน
ลักษณะของการจัดสรรทุนการศึกษา (อัตรารอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการศึกษา) นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอใหคณะวิชาเรงดําเนินการจัดทําประกาศเพ่ือชี้แจงและ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับข้ันตอน/วิธีการชวยเหลือเยียวยาในสวนของการคืนคาธรรมเนียม
การศึกษาซึ่งอยูในรูปแบบของการจัดสรรทุนการศึกษา (อัตรารอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการศึกษา)

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอก

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค (สวนส.)

ใหบริหารจัดการทุนวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอก นั้น
ในการนี้ เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและความชัดเจนของนักวิจัย ผูปฏิบัติงาน ในการ

ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนวิจัยและการรับเงินวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอกเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน สวนส. จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ดังนี้

1. ผูมีอํานาจในการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนภายนอก คือ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. สวนส. ประสานงานกับนักวิจัย หนวยบริหารและจัดการทุนภายนอก กองกฎหมาย
กองคลัง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําสัญญารับทุน และเอกสารประกอบการทําสัญญา

3. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยบริหารและจัดการทุน
ภายนอก 3 แบบ ดังนี้

3.1 ใหมหาวิทยาลัยเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือรับโอนเงินโดยเฉพาะ ไมปะปนเงินอ่ืน
3.2 ใหนักวิจัยเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือรับโอนเงินโดยเฉพาะ ไมปะปนเงินอ่ืน
3.3 โอนเงินของโครงการวิจัยเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย

4. หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการ เปนผูดําเนินการในสวนของงบลงทุนของ
โครงการวิจัย (ถามี)

5. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทาง
วิชาการ ใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันอังคารท่ี
24 เมษายน 2561
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6. หัวหนาโครงการวิจัย ในฐานะผู ไดรับทุนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงินใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เพ่ือรองรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 3

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง

ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส
และครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2563) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 3 หนวยงาน คือ
งานบริหารท่ัวไป กองกลาง งานบริหารท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และกองทรัพยากรมนุษย
ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 67,374 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถลดได จํานวนท้ังสิ้น
39,035 บาท (สามหม่ืนเกาพันสามสิบหาบาทถวน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และเขียนตํารา
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งนํามาใชในการอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการโดยอนุโลม และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการสรุปรายงาน พรอมท้ังผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ / เขียนตําราทางวิชาการ เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทุก ๆ สิ้นปการศึกษา นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอรายงานผลการอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ / เขียนตําราทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้

1) ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 1 ราย ไดแก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร

2) ผูรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดการไปเขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 1 ราย
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป

3) ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ในปการศึกษา 2560 ไดสง
รายงานฉบับสมบูรณใหแกมหาวิทยาลัยแลว จํานวน 1 ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ สังกัด
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ขออนุมัติจาง นางสาวภัณฑิรา

ไชยแกว เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดรับอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย เลขท่ีตําแหนง A-1-0705-060
สังกัดภาควิชาศิลปไทย นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวภัณฑิรา ไชยแกว
วุฒิปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป) 5 ป จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และวุฒิปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต
(ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวภัณฑิรา ไชยแกว เพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0705-060 อัตราเงินเดือน เดือนละ
27,770 บาท สังกัดภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยขอยกเวนเกณฑ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ตามขอ 4 (6) ผูซึ่งมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางใน
ระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ ประกอบกับ นางสาวภณัฑิรา ไชยแกว มีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง
ในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ โดยไดรับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป พีระศรี” การประกวด
ศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งท่ี 34 รางวัลดีเดน โครงการรางวัลยุวศิลปนไทย โดยมูลนิธิเอสซีจี
และรางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมชางเผือก ครั้งท่ี 9 ซึ่งคุณสมบัติของผูผานการคัดเลือกนั้นเปนไป
ตามความตองการของภาควิชาศิลปไทยและตามประกาศฯ ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบ ราง ประกาศ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ซึ่งไดระบุขอกําหนดคุณสมบัติของอาจารยสําหรับการยกเวน
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

พรอมท้ังขออนมัุติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ
3. หัวหนาภาควิชาศิลปไทย กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยรวัสสวสั วสิษฐกัมพล กรรมการ
5. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ เลขานุการ
6. นางสาวจุรารัตน  คนทน ผูชวยเลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภัณฑิรา ไชยแกว เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0705-060 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท
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สังกัดภาควิชาศิลปไทย  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 สํานักงานบริการวิชาการขออนุมัติจาง นางสาวธารินี ผุยรอด เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานบริการวิชาการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงิน

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-0315-013 เดิมเปนอัตราของ นางสาวเกตนนิภา โตออน ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

สํานักงานบริการวิชาการไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวธารินี
ผุยรอด วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 2 จาก
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ท้ังนี้ ลําดับท่ี 1 ไดรับการอนุมัติบรรจุแตงตั้งแลว)
สํานักงานบริการวิชาการจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวธารินี ผุยรอด เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-0315-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรเพ็ญ  แพงผล กรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ  นิ่มนวล กรรมการ
4. นางสาวจริยา  ภูพุดตาน กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ  ธัญญเจริญ กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติใหจาง นางสาวธารินี ผุยรอด เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-0315-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 กองบริหารงานวิชาการขออนุมัติจาง นางสาวสุมิตรา กมศิลป เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-034 สังกัดงานจัดการศึกษา เดิมเปนอัตราของ นางนุชวลี
กิจคา ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 นั้น

กองบริหารงานวิชาการไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวสุมิตรา
กมศิลป วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารงานยุติธรรม) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง กองบริหารงานวิชาการ
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวสุมิตรา กมศิลป เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-034 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ
4. นางสาวลัดดา  สุวรรณจินดา กรรมการ
5. นางสาวชิดชนก  อินทรปญญา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสุมิตรา กมศิลป เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-034 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 อัตรา

ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-016 และตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-020 สังกัด
งานบริหารงบประมาณ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-008 และ S-2-0304-013 สังกัดงานการเงิน นั้น

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ดังนี้
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1. นางสาวภัทรธิดา สาลีสี วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวนภัสวรรณ จินดารัตนมณี วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม
อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-020 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 2
จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

3. นางสาวปาณิสรา จรัสสรภัค วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 วิชาเอกการเงิน
วิชาโทเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-008
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียก
ลําดับท่ี 3 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักการเงินปฏิบตัิการ ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

4. นางสาวสุภัสสรา นิรารมย วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียกลําดับท่ี 4 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ลงวันท่ี
20 กรกฎาคม 2563)

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
3. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการ
7. นางสาวกัลยสุดา  เรืองจินดา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลท้ัง 4 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายอาทิตย ปุญญกันต เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1306-141 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายอาทิตย ปุญญกันต

วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นายอาทิตย ปุญญกันต เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี A-1-1306-141 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 69 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ.
ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา
60 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภวรรณ รัตสุข กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  อนแฉง กรรมการ
5. อาจารย ดร.ภานุพงศ  พรหมมารัตน กรรมการ
6. นางสาวสิริภัทร  ทองไสย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายอาทิตย ปุญญกันต เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1306-141 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.6 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจาง นางสาววรรณพร ปองสุข เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอน

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-003 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี เดิมเปน
อัตราของ นายดนัยกานต ศรีสุข ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาววรรณพร ปองสุข
วุฒิบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาววรรณพร
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ปองสุข เ พ่ือบรรจุ เปนพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1801-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา กรรมการ
3. อาจารยบุษริน วงศวิวัฒนา กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด กรรมการ
5. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาววรรณพร ปองสุข เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.7 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา

ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-021 เดิมเปนอัตราของ นางสาวปรารถนา วงษศรีนาค
ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 และตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-023 เดิมเปนอัตราของ
นาวสาวมาลินี พลเรียบ ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 1 เมษายน 2563 สังกัดงานบัญชี กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี นั้น

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวชนมน ปฐมกนก วุฒิบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-021 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี

2. นายสี่ ทิศ ลิ้นทอง วุฒิบัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-023 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียกลําดับท่ี 2 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563)
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พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
3. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการ
7. นางสาวกัลยสุดา  เรืองจินดา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

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

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.8 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวเกลากัลยาภรฌ สวัสดิ์มงคลกุล
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1002-021 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวเกลากัลยาภรฌ สวัสดิ์มงคลกุล

จบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in DESIGN - INDIRIZZO (POST.ENGLISH) จาก NABA
(Nuova Accademia di Belle Arti) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวเกลากัลยาภรฌ สวัสดิ์มงคลกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาว ิทยาล ัย ดวยวุฒิ ศิลปบัณฑิต
(การออกแบบภายใน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1002-021 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ไปพลางกอน จนกวา
ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in DESIGN - INDIRIZZO (POST.ENGLISH) จาก NABA
(Nuova Accademia di Belle Arti) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ. กําหนด โดยขอยกเวนผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเปนผูมี
วุฒิการศึกษาจากหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษ ตามขอ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. อาจารยกศิตินทร ชุมวรานนท กรรมการ
3. อาจารยไพบูลน จิรประเสริฐกูล กรรมการ
4. อาจารยสมบัติ วงศอัศวนฤมล กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง กรรมการ
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6. อาจารยพัฒนา เจริญสุข กรรมการ
7. นายศุภฤกษ ทับเสน เลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวเกลากัลยาภรฌ สวัสดิ์มงคลกุล เพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดวยวุฒิศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1002-021 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตง
ภายใน คณะมัณฑนศิลป ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in DESIGN -
INDIRIZZO (POST.ENGLISH) จาก NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.9 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวนฤภร หลําแสงกุล เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-2-1210-018 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เดิมเปนอัตราของ
นายโชคชัย เตโช ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2563นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวนฤภร หลําแสงกุล
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 5 ป จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวนฤภร หลําแสงกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-2-1210-018 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร

2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร

3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร

4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร

5. อาจารย ดร.สุวิมล  สพฤกษศรี กรรมการ



15

6. นางสาวทิภาพร เรืองทิพย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนฤภร หลําแสงกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-018 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท
สังกัดสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.10 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจาง นางสาวฉัตรวริน คลองนอย เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอน

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-010 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวฉัตรวริน คลองนอย

วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวฉัตรวริน คลองนอย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงผูชวยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสนิี บุญมีศรีสงา กรรมการ
3. อาจารยบุษริน วงศวิวัฒนา กรรมการ
4. อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร กรรมการ
5. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวฉัตรวริน คลองนอย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ วุฒิ Doctor of Arts in International Chinese

Language Education จาก Minzu University of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1208-104 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษา
นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2563

2. นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท วุฒิครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1201-004
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ สํานักงาน
คณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 2 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบัน
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1109-082 สังกัดภาควิชาปรัชญา นั้น
คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1109-082 ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา (เนนปรัชญาตะวันตก)
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ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื ่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัคร
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา (เนนปรัชญาตะวันตก) หรือ
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา (เนนปรัชญาตะวันตก) ท่ีกําลัง

ศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ
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-1-1109-082
สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 การประเมินเพื่อพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ี ท่ีประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563

ไดพิจารณาการเสนอขอกําหนดระดับเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน
ของ นายรัชภูมิ ทรงสําราญ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ และดํารงตําแหนงหัวหนางาน
บริหารทั ่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ และมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินในการข้ึนสูตําแหนงระดับชํานาญการ โดยใหคณะกรรมการทําการประเมินคัดเลือกดวย
วิธีการสอบสัมภาษณ และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามขอ 28 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา



18

ดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดทําการประเมินเรียบรอยแลว สรุปไดดังนี้
1. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ

ตําแหนงไดคะแนน 85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
2. แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของผูรับการประเมิน ไดคะแนน 85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม

100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นายรัชภูมิ ทรงสําราญ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงกลุมหัวหนางาน สังกัดสํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.2 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562  ขอ 18 กําหนดใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.) นําเสนอประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน นั้น

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.) ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามท่ีคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ แลว มีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
จํานวน 5 ราย ดังนี้

1. นายชลากร ศัพทะเสวี ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการกลาง
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวสิริลักษณ นิ่มนวล ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี

3. นางสาวศศินา ชูเมือง ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารท่ัวไป
สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี

4. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

5. นางสาวพรศรี แหยมอุบล ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังนี้ สําหรับผูที่เสนอคูมือปฏิบัติงานมีมติใหผูขอปรับแกคูมือปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แลวเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานเพ่ือใหความเห็นชอบกอนนํา
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ผลงานเผยแพรไปยังสวนงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเผยแพรในรูปอิเล็กทรอนิกสรวมกันไมนอยกวา
5 แหง และใหสงหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาไดเผยแพรคูมือปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.
พิจารณาตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารย ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ

ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ฉบับลง
วันท่ี 11กุมภาพันธ 2563 หมวด 1 ภาระงานข้ันต่ํา ขอ 7 วรรค 6 กําหนดใหคณะโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะเสนอหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของลักษณะงานแตละประเภทตาม (1) (2)
(3) (4) (5) และ (6) และอาจเสนอภาระงานข้ันต่ําในสวนของคณะเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะ
และเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการและเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติได แตจะตองไมนอยกวา
ภาระงานข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบกอนนําหลักเกณฑและ
วิธีการดังกลาวไปใชบังคับ

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการคณะดุริยางคศาสตร ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563
มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารยประจําในสวนของคณะดุริยางคศาสตร
โดยสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑภาระงานข้ันต่ํา ดังนี้

1. ภาระงานสอน ไมนอยกวารอยละ 40 ของภาระงานข้ันต่ํา
2. ภาระงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการอ่ืนไมนอยกวารอยละ 20 ของภาระงานข้ันต่ํา
3. ภาระงานบริการวิชาการ หรือภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ

10 ของภาระงานข้ันต่ํา
4. ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา และภาระงานอ่ืน ไมนอยกวารอยละ 30 ของภาระงานข้ันต่ํา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและวิธีการคิดภาระงานของ
คณาจารยประจําในสวนของคณะดุริยางคศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระ
งานและผลงานทางวิชาการของ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิ และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ี
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงาน
จะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวาการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ
ผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ี
หนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 99/2558 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2558
และท872/2558 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 สั่งอนุญาตให นางสาวนภสร นีละไพจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1205-022 สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชเวลา
ราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันท่ี
10 พฤศจิกายน 2557 และลาศึกษาเต็มเวลาราชการ ตั้ งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี
10 พฤศจิกายน 2558 และท่ี 1722/2558 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 สั่งอนุญาตให นางสาวนภสร
นีละไพจิตร ซึ่งไดสิ้นสุดระยะเวลาศึกษาแลว โดยรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558
และนางสาวนภสร นีละไพจิตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
9 กรกฎาคม 2563

คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย
นางสาวนภสร นีละไพจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1205-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,700 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน 41,700 บาท เกินอัตราแรก
บรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
16 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนวันท่ีท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นางสาวนภสร นีละไพจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1205-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,700 บาท สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนวันท่ีท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน
41,700 บาท เกินอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวผกามาส พะวงษ
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ดวย นางสาวผกามาส พะวงษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1302-002 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มีความประสงคขออนุญาตลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชเวลาราชการบางสวน
ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี
30 สิงหาคม 2566 ดวยทุนสวนตัวและทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร โดยใชเงินจาก
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตรในสวนของภาควิชาคณิตศาสตร นั้น

แตเนื่องจาก นางสาวผกามาส พะวงษ มีอายุ 45 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560 ขอ 4 ผูไปศึกษา
ชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวผกามาส พะวงษ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1302-002 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชเวลาราชการบางสวน
ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี
30 สิงหาคม 2566 ดวยทุนสวนตัวและทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร โดยใชเงินจาก
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตรในสวนของภาควชิาคณิตศาสตรดวยทุนสวนตัว เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ
ของผูชวยศาสตราจารย อินทิรา นาควัชระ สังกัดภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ สังกัดภาควิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ เรื่อง “การ
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ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑกระดาษแข็งแบบพับได” มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี
14 มกราคม 2562 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 แลว โดยรายงานฉบับสมบูรณดังกลาวไดผาน
การประเมินผลฯ จากผูทรงคุณวุฒิ และมีผลการประเมินอยูในระดับดี -ดีมาก ตามท่ีกําหนดในระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ
พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการฉบับสมบูรณ ของ ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะมัณฑนศิลป ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นางพูนสุข  ยมบานกวย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางพูนสุข ยมบานกวย วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จากสถาบัน
ราชภัฏนครปฐม ตําแหนงเลขท่ี S-1-1501-006 อัตราเงินเดือน 52,318 บาท สังกัดงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางพูนสุข ยมบานกวย เปนผูมีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เหน็ควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ท้ังนี้ ใหไดรับเงินเดือน
เทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นางพูนสุข ยมบานกวย ตําแหนงเลขท่ี S-1-1501-006 อัตราเงินเดือน 52,318 บาท สังกัดงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ท้ังนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมใน
ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู มีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิชาไดเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรู

ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ ในปงบประมาณ 2563 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จํานวน 7 ราย ดังนี้

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 4 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. อาจารยจินตนา เปยมศิริ กรรมการ

(ภาควิชาศิลปไทย)
4. รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท กรรมการ

(ภาควิชาทฤษฎีศิลป)
5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาประติมากรรม กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ กรรมการ

(ภาควิชาประติมากรรม)
4. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ปรัชญารัติกุล กรรมการ

(ภาควิชาภาพพิมพ)
5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย กรรมการ

(ภาควิชาภาพพิมพ)
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4. อาจารยจินตนา เปยมศิริ กรรมการ
(ภาควิชาศิลปไทย)

5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาศิลปไทย กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ ศรีขวัญ กรรมการ

(ภาควิชาศิลปไทย)
4. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก โลหะกุล กรรมการ

(ภาควิชาประติมากรรม)
5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ ม่ังมีสุขศิริ กรรมการ

(ภาควิชาภาษาตะวันออก)
3. รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชลี กรรมการ

(ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ)
4. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง เลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ
2. รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)
3. อาจารย ดร.วราภรณ ศกศวัตเมฆินทร กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน นันทรัตนพงศ กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
5. นางอารยา ธนะวัฒนานนท เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ จันทรมหเสถียร กรรมการ
(ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)

4. อาจารย ดร.ภานุพัฒน พุมพฤกษ กรรมการ
(ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)

5. นางอารยา ธนะวัฒนานนท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูมีความรู ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานดิจิทัลเทคโนโลยี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-011 สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี สํานักงานดิจิทัลเทคโนโลยี นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานในสํานักงานดิจิทัลเทคโนโลยี เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงาน
ดิจิทัลเทคโนโลยี จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี
S-2-2200-011 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักงานดิจิทัล
เทคโนโลยี จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-011 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี
สํานักงานดิจิทัลเทคโนโลยี จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติ
ใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

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

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
ซึ่งในสวนของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 3 อัตรา นั้น

ในการนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดีประสงคขออนุมัติ
ใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 3 อัตรา โดยแสดงเหตุผล



26

และความจําเปน เนื่องจาก ปจจุบัน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดีมีผูปฏิบัติงาน
ไมเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภาระงานตางๆ ตามเอกสารท่ีแนบมาทายนี้ จึงประสงคขอรับจัดสรรกรอบอัตรา
ดังกลาว โดยมีภาระงานตามท่ีไดรับมอบหมายดังนี้

1. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานจัดการทรัพยสิน
ภาระงาน ดังนี้

- ปฏิบัติงานดานการเงิน ในสวนของจัดหาจัดเก็บรายได
- วางแผนและจัดทํางบประมาณประจําป
- คุมยอดเงินงบประมาณประจําป
- งานวางแผนและการจัดเก็บรายไดของวิทยาเขตฯ
- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุดวยคุณวุฒิปริญญาตรี ดานการเงินการธนาคารหรือบริหารธุรกิจ

2. ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ สังกัดงานชางและซอมบํารุง ภาระงานดังนี้
- ปฏิบัติงานดานการออกแบบ คํานวณวางแผนทางดานงานกอสรางควบคุม หรือชวยควบคุม

การกอสรางในสาขางานกอสราง สํารวจบูรณะซอมแซม บํารุงรักษาใหถูกตอง ปลอดภัย ตาม
หลักการวิชาการกอสราง

- สํารวจ ประมาณการและดําเนินการปรับปรุงสิ่งกอสรางขนาดเล็ก ตรวจสอบ และซอมแซม
ครุภัณฑประเภทงานไมภายในอาคาร

- ตรวจสอบและซอมแซมงานโครงสรางไม และสวนประกอบตางๆ ของอาคารและท่ีพัก
อาศัยบุคลากร

- ตรวจสอบงานซอมแซมงานโครงสรางคอนกรีตและสวนประกอบตางๆของอาคารและท่ีพัก
อาศัยบุคลากร

- ดําเนินการจัดทํารูปแบบรายการเพ่ือจัดทําคําของบประมาณประจําป
- สนับสนุนการจัดงานหรือการจัดเตรียมสถานท่ีในงานกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา อาจารย

และบุคลากรภายในวิทยาเขต
- ควบคุมงานกอสราง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
- ตรวจสอบความเสียหายของโครงสรางภายในอาคารบานพักบุคลากร กรณีมีการสงคืน

ท่ีพักอาศัย
- จัดทํารายละเอียดงบประมาณประจําป ครุภัณฑ/งานปรับปรุงตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงาน

ปรับปรุงและกอสรางในวิทยาเขต
โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุดวยคุณวุฒิปริญญาตรี ดานวิศวกรโยธากอสรางหรือ

เทคโนโลยีกอสราง
3. ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานพัสดุ ภาระงานดังนี้

- ควบคุมงบประมาณ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- ควบคุมการใชและเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณเงินรายได สวนของ

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- ควบคุมการใชจายเงินทดรองราชการ สวนของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- ดําเนินการเบิกจายเงินในระบบ SU-ERP
- ควบคุมการใชจายเงินโครงการจัดกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัด)
- ควบคุมการเก็บรักษาเงินคงคลังประจําวันของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุดวยคุณวุฒิปริญญาตรี ดานการเงินการธนาคารหรือบริหารธุรกิจ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-231 สังกัดงานจัดการทรัพยสิน กองงาน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-232 สังกัดงานชางและซอมบํารุง กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

3. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-233 สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิสัยทัศนของ นางเดือนเพ็ญ มงคลการ รวมท้ังการสัมภาษณประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา นางเดือนเพ็ญ มงคลการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนัก
ตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0314-206 สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางเดือนเพ็ญ มงคลการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0314-206 สังกัดงานบริหารกลยุทธ
ตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมาจาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
จํานวน 2 คน และประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 คน

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 5

กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเรียกยอวา “ก.บ.ม.” ประกอบดวย
(1) อธิการบดี เปนประธาน
(2) รองอธิการบดี เปนกรรมการ
(3) คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เปนกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการ
(5) ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจํานวนสามคนซึ่งมาจากขาราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําสายวิชาการจํานวนสองคน และสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
ซึ่งตามขอ 6 ของขอบังคับฯ กําหนดใหการไดมาซึ่งกรรมการบริหารตามขอ 5(5) ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด
ประกอบกับตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 404/2562 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562 สั่ง

แตงตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 คน และประเภทพนักงานประจํา สาย
สนับสนุน จํานวน 1 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2562 นั้น

เนื่องจาก กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ครบวาระ
การดํารงตําแหนง ในวันท่ี 7 มีนาคม 2564 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ขอ 7 วรรคสอง กําหนดใหการเลือกวาระตอ ๆ ไป ใหกระทําให
เสร็จสิ้นกอนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหมดวาระอยางนอย 30 วัน

ท้ังนี้  ตามประกาศฯ ขอ 3 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกเพ่ือให
ไดมาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย

1. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ
2. ผูแทนคณะ กรรมการ
3. ผูแทนสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 คน กรรมการ
4. ผูแทนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน กรรมการ
5. ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 คน เลขานุการ

และอาจใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
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1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
4. รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ

คณะโบราณคดี
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
6. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา คณะอักษรศาสตร กรรมการ
7. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
8. รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
9. รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
10. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร
12. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
13. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
14. รองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและกิจการพิเศษ กรรมการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15. ผูชวยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

ฝายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ
16. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหาร กรรมการ
17. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร กรรมการ
18. เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
19. เลขานุการหอศิลป กรรมการ
20. หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ
21. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย กรรมการ
22. นางประไพพรรณ ขําภาษี กรรมการ
23. นางยุภา  แกวจริยะพล กรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวขนิษฐา อินทรปญญา ผูชวยเลขานุการ
และใหจัดทําแผนการดําเนินงานในการดําเนินการเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการดังกลาว
พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกในสวนของคณะวิชา สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเลือกตามท่ีกําหนด และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

เนื่องจาก สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเปนหนวยงานในกํากับของ
สํานักงานอธิการบดี จึงใหบุคลากรของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ดําเนินการ
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งของสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นายอัยรัสต แกสมาน
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ดวย นายอัยรัสต แกสมาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1205-028 สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขออนุญาตลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช
เวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 6 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 เดือน 19 วัน ตั้งแตวันท่ี
13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ดวยทุนสวนตัว นั้น

แตเนื่องจาก นายอัยรัสต แกสมาน มีอายุ 45 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560 ขอ 4 ผูไปศึกษา
ชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายอัยรัสต แกสมาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1205-028 สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช
เวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 6 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 เดือน 19 วัน ตั้งแตวันท่ี
13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ดวยทุนสวนตัว เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะโบราณคดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0901-506 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี นั้น
เพ่ือใหการบริหารงานภายในคณะโบราณคดี เปนไปดวยความเรียบรอย คณะโบราณคดีจึงประสงค

ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี จาก
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0901-506 เปนตําแหนงเลขท่ี S-2-0901-003

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี จาก ตําแหนงเลขท่ี S-1-0901-506 เปนตําแหนงเลขท่ี
S-2-0901-003
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.13 ขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวฒุิ

และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 และขอ 5
กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา
หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

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

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1486/2551 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2551
ท่ี 801/2556 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ท่ี 1085/2556 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 ท่ี 291/2557 ลงวันท่ี
12 กุมภาพันธ 2557 ท่ี 1556/2558 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 ท่ี 408/2559 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2559
ท่ี 881/2559 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ท่ี 414/2560 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 ท่ี 1746/2560 ลงวันท่ี
15 สิงหาคม 2560 ท่ี 24/2561 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2561 ท่ี 1335/2561 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ท่ี 2073/2561
ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ท่ี 1189/2562  ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และท่ี 102/2563 ลงวันท่ี 17 มกราคม
2563 สั่งอนุญาตให นายธรรมวิชช ประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-329 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-1505-046) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลาศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก โดยศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชากระบวนการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม เนนการผลิต/โลจิสติกส ณ University of Bremen
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2549
(ทุนประเภท 1 ก) มีกําหนด 5 ป 1 เดือน 28 วัน ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556 และดวย
ทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 และพักการศึกษาชั่วคราว
มีกําหนด 10 เดือน 9 วัน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2558 โดยไมไดรับเงินเดือน ตอมาไดรับ
อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา โดยศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) มีกําหนด 5 ป ตั้งแต
วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาศึกษาท้ังสิ้น 12 ป 7 วัน และคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ี 1460/2563 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 สั่งอนุญาตให นายธรรมวิชช ประเสริฐ ซึ่งไดศึกษาครบ
ตามหลักสูตรปริญญาเอกแลว โดยรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (ขณะนี้อยู
ระหวางการทําดุษฎีนิพนธ) และปจจุบัน นายธรรมวิชช ประเสริฐ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of
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Science สาขาวิชา Production Engineering Specializing in Industrial Management จาก University of
Bremen ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาปริญญาโทไวในทะเบียนประวัติซึ่งหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธรรมวิชช ประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1505-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,620 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิ Master
of Science สาขาวิชา Production Engineering Specializing in Industrial Management จาก University of
Bremen ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 และไดยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิม
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงานโดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ
รับเรื่องเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,620 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ
26,250 บาท (ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน
2559 มีมติเปนหลักการวาในการบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนรฐับาลท่ีจัดสรรผานกระทรวงหรือกรมหรือหนวยงานของรัฐ
ท่ีใหตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนดังกลาวเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือให ก.พ. ตีคาวุฒิการศึกษา
ควบคูกันไป) โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจาก
ยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นายธรรมวิชช ประเสริฐ  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1505-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,620 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จาก วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,620 บาท เปน วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 13 กรกฎาคม
2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.14 ขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ราย
ศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน

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

คณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ราย ศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ อายุ 63 ป วุฒิ Master of Arts จาก University of
York ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน 35,000 บาท (โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน
งบบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 อัตราเดือนละ 28,125 บาท และงบประมาณรายจายจากเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสวนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเดือนละ 6,875 บาท)
ตําแหนงเลขท่ี 34 สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ราย ศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ อายุ 63 ป ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน
35,000 บาท ตําแหนงเลขท่ี 34 สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี
30 กันยายน 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.15 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคจะขอรับยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วันชัย สุทธะนันท ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1408-060 อัตราเงินเดือน 104,894 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มาปฏิบัติงานท่ีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1408-060 อัตราเงินเดือน 104,894 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปตั้ง
จายในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1800-030 อัตราเงินเดือน
104,894 บาท โดยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบภาระงานสอนรายวิชาภาวะผูนํา รายวิชาโครงการ
พระราชดําริ และรายวิชาทองเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมท้ังภาระงานอ่ืนๆ ตามหนาท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ท้ังนี้ คณะเภสัชศาสตรพิจารณาแลวไมขัดของและยินยอมใหยาย ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2563

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1800-028 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี A-1-1408-076 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท จาก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1408-060 อัตราเงินเดือน 104,894 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปตั้ง
จายในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1800-030 อัตราเงินเดือน
104,894 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2563

2. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบ อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1800-028 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี A-1-1408-076 ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.16 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นายบุญเพชร พึ่งยอย
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นายบุญเพชร พ่ึงยอย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1209-309 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มีความประสงค
ขออนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 6 ชั่วโมง/
สัปดาห มีกําหนด 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 12 มกราคม 2564 นั้น

แตเนื่องจาก นายบุญเพชร พ่ึงยอย มีอายุ 43 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560 ขอ 4 ผูไปศึกษา
ชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายบุญเพชร พ่ึงยอย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1209-309 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการการทองเท่ียวและกีฬา
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 6 ชั่วโมง/สัปดาห
มีกําหนด 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 12 มกราคม 2564 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.17 การกําหนดภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารย ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ

ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ฉบับลง
วันท่ี 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 ท่ีประชุมคณะกรรมการคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563
มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารยประจําในสวนของคณะมัณฑนศิลป
โดยสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑภาระงานข้ันต่ํา ดังนี้

1. ภาระงานสอน คาน้ําหนักรอยละ 30 - 70 ของภาระงานข้ันต่ํา
2. ภาระงานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิชาการอ่ืน คาน้ําหนักรอยละ 20 - 40 ของภาระ

งานข้ันต่ํา
3. ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานดานการพัฒนา

นักศึกษา คาน้ําหนักรอยละ 10 - 40 ของภาระงานข้ันต่ํา
4. ภาระงานอ่ืน คาน้ําหนักรอยละ 10 ของภาระงานข้ันต่ํา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดภาระงานข้ันต่ําและวิธีการคิดภาระงานของ
คณาจารยประจําในสวนของคณะมัณฑนศิลป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงาน
และผลงานทางวิชาการของ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.18 การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังพนจากตําแหนง
กลุมอํานวยการ

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

1289/2559 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 สั่งแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการ
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 จํานวน 6 ราย ดังนี้
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1. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-30-809
(ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-0300-001)

2. นางสาวสันนิภา กองสมุทร ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-813
(ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-048)

3. นายสอาด ศรีจันทร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
(ปจจุบันตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุร)ี
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-24-816
(ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-0306-131)

4. นางสาวถนอมวงศ สัมพัญู ตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
(ปจจุบันตําแหนงผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ)
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-19-818
(ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-0308-167)

5. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ ตําแหนงเลขานุการคณะศึกษาศาสตร
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-05-841
(ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-1201-001)

6. นายโยธิน อยูพะเนียด ตําแหนงหัวหนาฝายดําเนินการและวิศวกรรม ศูนยคอมพิวเตอร
(ปจจุบันตําแหนงหัวหนาฝายนวัตกรรมและวิชาการ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี)
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-12-894
(ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-2200-004)

และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ขอ 11 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหารกลุมอํานวยการ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ในการนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมอํานวยการ
จํานวน 6 ราย ดังรายชื่อขางตน จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562 ขอ 20 กําหนดให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการท่ีดํารงตําแหนงมาแลวจนครบวาระ เขาสูตําแหนงกลุม
อํานวยการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาหรือในระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.
พิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผูพนจากตําแหนงกลุมอํานวยการ ใหไปดํารงตําแหนงท่ีเทียบเทาและ
ไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้

ท่ี ช่ือ-นามสกุล/ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหม/สังกัด เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

1 นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0300-001

นักวิชาการอุดมศึกษาเชี่ยวชาญ
สังกัดสํานักงานอธิการบดี

19,800

2 นางสาวสันนิภา กองสมุทร
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-048

นักการเงินชํานาญการพิเศษ
สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

3,500
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล/ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหม/สังกัด เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

3 นายสอาด ศรีจันทร
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0306-131

นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ
สังกัดกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงาน
อธิการบดี

3,500

4 นางสาวถนอมวงศ สัมพัญู
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0308-167

นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ
สังกัดกองบริหารงานวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี

3,500

5 นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
ตําแหนงเลขท่ี S-1-1201-001

นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร

3,500

6 นายโยธิน อยูพะเนียด
ตําแหนงเลขท่ี S-1-2200-004

นักคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
สังกัดฝายนวัตกรรมและวิชาการ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี

11,200

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2563 เปนตนไป
อนึ่ง หากบุคลากรดังรายชื่อขางตน ไดรับแตงตั้งใหรักษาการแทนในตําแหนงผูบริหาร

กลุมอํานวยการ ของสายบริหารเฉพาะท่ีเปนตําแหนงวาง ผูรักษาการแทนในตําแหนงผูบริหารดังกลาวจะไดรับ
เงินประจําตําแหนงท่ีสูงกวาเพียงทางเดียว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผูพนจากตําแหนง
กลุมอํานวยการ จํานวน 6 ราย ไปดํารงตําแหนงท่ีเทียบเทาและไดรับเงินประจําตําแหนง ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.19 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

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

2563 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ ซึ่งในสวนของคณะวิทยาศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สาย
วิชาการ จํานวน 3 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
จัดสรรดังกลาว จํานวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ราย นายภัคพล ทาวเวชสุวรรณ สังกัด
ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Cell and
Molecular Biology จาก University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนกรกฎาคม 2563
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2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ราย นายภาณุพงษ ทองเปรม สังกัด
ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Biology จาก
University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนธันวาคม 2563

3. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําป 2560) ราย นางสาวพิรดา สุมานนท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ซึ่งคาดวา
จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Bioscience จาก Aarhus University ประเทศเดนมารก ใน
เดือนกุมภาพันธ 2565

4. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิทยาศาสตร สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร โดยแสดงเหตุผลและความ
จําเปน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ ราย นายณรงค สาม
งามนิ่ม เกษียณอายุตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และเพ่ือรองรับการขยายภาระงานในภาควิชาฯ ใหสอดคลอง
กับการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งปจจุบันภาควิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกินกวาเปาหมาย
หลายปตอเนื่อง สงผลใหมีภาระงานสอนท่ีสูง มีงานวิจัย รวมท้ังงานบริการวิชาการเพ่ิมข้ึนทุกป จึงมีความ
จําเปนตองมีนักวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับปริมาณงานดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1304-146 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับการ
บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ราย นายภัคพล ทาวเวชสุวรรณ ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ในเดือนกรกฎาคม 2563

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1304-147 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับการ
บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ราย ราย นายภาณุพงษ ทองเปรม ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ในเดือนธันวาคม 2563

3. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1304-148 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับ
การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ราย นางสาวพิรดา สุมานนท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ซึ่งคาด
วาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในเดือนกุมภาพันธ 2565

4. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ตําแหนงเลขท่ี S-1-1304-040 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณพนักงานมหาวิทยาลัย และรองรับการขยายภาระงานในภาควิชาฯ ใหสอดคลองกับการเรียน
การสอนในอนาคต
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.20 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงและสังกัดกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

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

มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
ซึ่งในสวนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ประกอบกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 2 อัตรา ซึ่งท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
13/2563 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 มีมติดังนี้

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 เพ่ือรองรับการ
บรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ราย นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขา Landscape Architecture ในเดือนสิงหาคม 2563 ไปแลว นั้น

เนื่องจาก คณะสถาปตยกรรมศาสตรแจงเอกสารประกอบการพิจารณาการขออนุมัติใชกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร
ดังกลาวคลาดเคลื่อน ดังนั้น คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงและสังกัด กรอบ
อัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร
ตําแหนงอาจารย จากตําแหนงเลขท่ี A-1-0802-066 สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
เปนตําแหนงเลขท่ี A-1-0806-066 สังกัดสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัตใิหเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงและสังกัด กรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร ตําแหนงอาจารย
จากตําแหนงเลขท่ี A-1-0802-066 สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนตําแหนงเลขท่ี
A-1-0806-066 สังกัดสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.21 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณรายได

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

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน
27 อัตรา ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณพ.ศ. 2561
(วันท่ี 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป ซึ่งตอมาท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการประชุมครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ใหคณะวิชา/สวนงาน ครั้งท่ี 24/2562 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน
1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน และครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี
18 กุมภาพันธ 2563 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
จํานวน 2 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ฉะนั้น จึงเหลือกรอบฯ
สายวิชาการ จํานวน 27 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 12 อัตรา นั้น

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง
อาจารย สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย
คณะมัณฑนศิลป ไดมีการเปดหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ซึ่งปจจุบันภาค
วิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย มีจํานวนอาจารยท้ังหมด 5 คน (โดยจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน
4 คน และเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 คน) มีจํานวนนักศึกษา รวมประมาณ 180 คน
ตอปการศึกษา และคิดเปนคา FTES ในปการศึกษา 2563 เทากับ 133.21 ทําใหนักศึกษาตอจํานวนอาจารย
26.64 ซึ่งสูงกวากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตรทางศิลปกรรม

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา
การดําเนินการตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะมัณฑนศิลปและภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตงกายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงประสงคขอรับจัดสรรกรอบอัตราดังกลาว เพ่ือทําใหคา FTES
ตออาจารยลดลง
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โดยมีภาระงานรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายดังนี้
1. สอนรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรท่ีภาควิชาฯ เปดสอน ระดับปริญญาตรี

ตําแหนงท่ี 1 รับผิดชอบสอนรายวิชา
- 367 103 Fashion Design I 3(2-2-5)
- 367 104 Fashion Design II 3(1-4-4)
- 367 201 Fashion Design III 4(2-4-6)
- 367 202 Fashion Design IV 4(2-4-6)
ตําแหนงท่ี 2 รับผิดชอบสอนรายวิชา
- 367 101 Textile Design I 3(2-2-5)
- 367 102 Textile Design II 3(2-2-5)
- 367 215 KnittingI 3(2-2-5)
- 367 216 Wearing 3(2-2-5)
- 367 204 Material for Fashion Design 2(2-0-4)
- 367 210 Accessory Design for Fashion 2(1-2-3)

2. ใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา
3. ดูแลควบคุมโครงงานปริญญานิพนธ
4. ผลิตผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพทางวิชาการ
5. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ของภาควิชาฯ
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากภาควิชาฯ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย สังกัด
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี A-2-1008-002
และ ตําแหนงเลขท่ี A-2-1008-003

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.22 การรายงานผลงานทางวิชาการของผูดํ ารงตําแหนงอาจารย  ผู ชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของป พ.ศ. 2560 – 2562
และ ป พ.ศ. 2563
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.23 กองกลาง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
ไดรับจัดสรรและยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย

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

มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
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ซึ่งในสวนของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา นั้น

ในการนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดีประสงคขออนุมัตดิังนี้
1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน

1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการเปดสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

2. ขออนุมัตใิชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน
1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง
นายชางปฏิบัติการ สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

3. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายนนทพัทธ
ระยาอินทร จากตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0302-002 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,430 บาท เปนตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,430 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหหนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุน
สวัสดิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0302-229 สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการเปดสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา

2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0302-230 สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือรองรับการยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

3. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายนนทพัทธ
ระยาอินทร จากตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0302-002 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,430 บาท เปนตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-0302-230 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,430 บาท สังกัดงาน
บริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหหนวยงาน
ตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือให
มหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2563 เปนตนไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราเรียก

เก็บเงินคาตีพิมพบทความในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑและอัตราเรียกเก็บเงินคาตีพิมพบทความใน

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสนับสนุนวารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหสามารถพัฒนาการเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร
ทางการศึกษา และนักศึกษาท้ังในและนอกสถาบัน เพ่ือใหคณะศึกษาศาสตรมีผลงานในระดับมาตรฐานสากล

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราเรียกเก็บเงินคาตีพิมพบทความในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑและอัตราเรียกเก็บเงินคาตีพิมพบทความในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แลว
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเวนคาปรับเนื่องจาก
ลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาชากวากําหนดแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษากอน
ปการศึกษา 2561 สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมีภาวะวิกฤติอันเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสงผลกระทบ

ตอการดําเนินงานในดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพเศรษฐกิจ รวมท้ังสงผลกระทบตอนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตและผูปกครองซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนในการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาท่ีตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมท้ัง
ชําระคาธรรมเนียมและหนี้สินตางๆ  (ถามี) ใหเรียบรอยตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือวาการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนนั้นสมบูรณ

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดดังกลาว อาจทําใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนตาม
ระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว แตไมไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
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กําหนด หรือนักศึกษาไมดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนภายใน 14 วันแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษา จะไมมี
สิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น ซึ่งตองไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการประจําคณะ
ท่ีนักศึกษาสังกัด เม่ือเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนท่ีจะทําใหนักศึกษาผูนั้นไมอาจดําเนินการลงทะเบียนทัน
ตามกําหนดและระยะเวลาท่ีพนกําหนดมานั้นไมเกินวันกอนวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษานั้น โดย
ผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ ซึ่งเม่ือคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติ
แลว ใหถือวามาลงทะเบียนวิชาเรียนชาและจะตองชําระคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนดเพ่ิม
ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนอกจากนี้อาจทําใหเกิดกรณีการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนดหากพนระยะเวลาตามท่ีกําหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยจะตองชําระคาปรับการชําระ
เงนิคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดเพ่ิมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดวย นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหชวยเหลือเยียวยาเพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายและลด
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกลาว พรอมท้ังเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนดแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2561 สําหรับภาคการศึกษาตนและภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 โดยใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาในสวนของคาปรับ
เนื่องจากลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนดตามอัตราในขอ 4.16 และคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาชากวากําหนดตามอัตราในขอ 4.17 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา
2560 สําหรับภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ยกเวนคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดและคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวา
กําหนดแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2561 สําหรับภาคการศึกษาตนและภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 แลวใหนําเสนอธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของท่ีระลึก พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบ

เครื่องหมายเกียติคุณและของท่ีระลึก ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยกําหนดหลักเกณฑการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึกแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ
ท่ีระลึก กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 4 และขอ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
เครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 โดยไดดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว ไดแก
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1. ปรับปรุงตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยและปรับขอความท่ีระบุบนเครื่องหมายเกียรติคุณ
2. เพ่ิมเติมการมอบของท่ีระลึกใหแก พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราว และ

ลูกจางมหาวิทยาลัยประเภทลูกจางชั่วคราว ซึ่งพนจากการปฏิบัติหนาท่ีใหแกมหาวิทยาลัย
3. เพ่ิมวงเงินอัตราการจัดทําของท่ีระลึกเพ่ือเปนรางวัลบําเหน็จความชอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก พ.ศ. .... โดยใหกองกฎหมายปรับแกไขขอความใน
(ราง) ประกาศดังกลาว ในหนา 2 ขอ 7 บรรทัดท่ี 2 จาก “…โดยเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
กําหนดวงเงินเปนรายปไป” เปน “…โดยเสนออธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดวงเงินเปนรายปไป”
กอนนําเสนอธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดงดการจัดพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึกใหแกขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพ
ด านการ เรี ยนการสอน มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร ( SU Professional
Standards Framework for Teaching and Learning) และ (ราง)
เกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาจารยตามกรอบมาตรฐานอาจารยมือ
อาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional
Standards Framework for Teaching and Learning)

สรุปเรื่อง
ตามนโยบายการจัดการศึกษาภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562-2566

ท่ีเนนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 จึงเปนกลไกท่ีสําคัญยิ่งในการผลิต
บัณฑิตเพ่ือทํางานและมีชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมโลกยุคปจจุบัน สอดคลองกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลง
และการแขงขันในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง
และยั่งยืน ภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําแนวทางการสงเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางกรอบมาตรฐานอาจารยมือ
อาชีพ (Professional Standards Framework หรือ PSF) ของสหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย
บนพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

ในการนี้ ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU Professional Standards Framework for Teaching and Learning) และ (ราง) เกณฑและ
แนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอาจารยตามกรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU Professional Standards Framework for Teaching and Learning) ซึ่งผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. ใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) เกณฑและแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอาจารยตามกรอบ

มาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards
Framework for Teaching and Learning) โดยอาจารยท่ีบรรจุใหมจะตองผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยมืออาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนไมนอยกวา 30 ชั่วโมง หลังจากผานการอบรม
แลว จะไดรับการกําหนดใหเขาสูระดับท่ี 1 ท้ังนี้ ตองผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาวในระยะเวลาไมเกิน 6
เดือน สมรรถนะดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาประเมินการทดลองงานตามสัญญาแรก

นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะเพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารยมือ
อาชีพดานการเรียนการสอนหารือเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้

1) รายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาสาระของการอบรม และอาจเพ่ิมความรูพ้ืนฐานในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ไวในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะอาจารยมืออาชีพของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยเนนจัดอบรมกอนเปดภาคการศึกษา และอาจพิจารณาความถ่ีในการจัดอบรมชวงระยะเวลาอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหม รวมท้ังใหมีการประเมินและติดตามผลหลังผานการอบรม
ดวย

2) พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดหลักเกณฑการยกเวนการอบรมหลักสูตร
ดังกลาวสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในบางกรณี

3) การดําเนินการสําหรับอาจารยปจจุบันท่ีไดรับการตอสัญญาจางถึงอายุ 60 ป เม่ือเขา
รับการพัฒนาอาจารยตามกรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU
Professional Standards Framework for Teaching and Learning) แลวไมผานเกณฑการประเมินผล

2. ใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กรอบ
มาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards
Framework for Teaching and Learning) แลวใหคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารยมืออาชีพดานการ
เรียนการสอนพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหชัดเจน โดยอาจเริ่มดําเนินการกับอาจารยท่ีบรรจุใหมเพ่ือกําหนดใหเขาสูระดับท่ี 1
กอน หรืออาจดําเนินการคูขนานกับการกําหนดระดับอาจารยมืออาชีพในระดับท่ี 2 ข้ึนไป ตามความเหมาะสม

แลวใหนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุนท่ี 1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุนท่ี 1 จํานวน 1 ราย
คือ นางสาวสุภัสรา หนูบูรณ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาเอกวิศกรรมเคมี เนื่องจากเปนผูไดรับทุนตอเนื่องจาก
การจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และใหนักศึกษาไดรับทุนเดิมตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายดังกลาว ซึ่งนักศึกษาท่ีเคยไดรับทุน
เฉลิมราชกุมารี มหาวิทยาลัยไดยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ จํานวน 500 บาท
5) คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย
ท้ังนี้ ไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับ

อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุนท่ี 1 จํานวน
1 ราย ตามรายการขอ 1) - ขอ 5) โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษา
เองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การขอยกเวนคาลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย

และแบบฟอรมสัญญารับทุนยกเวนคาลงทะเบียนเรียนโครงการสืบสาน
ภาษาไทย และแบบฟอรมสัญญาค้ําประกันโครงการสืบสานภาษาไทย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคปรับปรุงสัญญารับทุนยกเวนคาลงทะเบียนเรียนโครงการ

สืบสานภาษาไทย โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 4/2563
เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563



48

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้
1. การยกเวนคาลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย เพ่ือใหเปนไป

ตามความในขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2561

2. แบบฟอรมสัญญารับทุนยกเวนคาลงทะเบียนเรียนโครงการสืบสานภาษาไทย และ
แบบฟอรมสัญญาคํ้าประกันโครงการสืบสานภาษาไทย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ ดังนี้
1. การยกเวนคาลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย
2. แบบฟอรมสัญญารับทุนยกเวนคาลงทะเบียนเรียนโครงการสืบสานภาษาไทย และ

แบบฟอรมสัญญาคํ้าประกันโครงการสืบสานภาษาไทย

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 แบบขอรับเงินคาชดเชย (ใหม)

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 6

ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจายคาชดเชยใหแกบุคลากรประจําเม่ือมหาวิทยาลัยเลิกจาง
ดวยเหตุผลและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับคาชดเชย โดยเพ่ิมอัตราคาชดเชยใหแกบุคลากรประจําซึ่งทํางาน
ติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป มีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยจํานวนสิบสามเทาครึ่งของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย ซึ่งตาม
ระเบียบกําหนดใหมีแบบขอรับเงินคาชดเชยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแบบขอรับเงินคาชดเชย (ใหม) โดยไดเพ่ิม
อัตราคาชดเชยใหแกบุคลากรประจําซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยจํานวนสิบสาม
เทาครึ่งของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแบบขอรับเงินคาชดเชย (ใหม) ตามท่ีกอง
กฎหมายเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

26 พฤษภาคม 2563 ไดใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําปงบประมาณ
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พ.ศ. 2563 ใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง ท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ
หรือถึงแกกรรม จํานวน 51 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ จํานวน 9 ราย และครั้งท่ี 13/2563 เม่ือวันท่ี
14 กรกฎาคม 2563 ไดใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) จํานวน 3 ราย นั้น

ในการนี้ กองกลางไดเสนอรายชื่อขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางท่ีลาออกจาก
ราชการ (เพ่ิมเติม) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 4
ราย ดังนี้

คณะโบราณคดี
1. นางสาวธนพัชญ เจริญศัสตรารักษ ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2563
คณะอักษรศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย รุนพระแสง ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563
คณะเภสัชศาสตร
1. นายโกมล สินสวัสดิ์ ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2563
ท้ังนี้ มีผูมีคุณสมบัติไมครบถวนท่ีสมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ตามขอ

1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ฉบับ
ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก
ไดพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึง
เห็นสมควรใหไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เปนกรณีพิเศษ)
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย คือ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางสาวทิพยดนยา  ทิพนาถศิริสกุล ถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563
อนึ่ง กองกฎหมายไดตรวจสอบรายชื่อขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางท่ีลาออกจาก

ราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวน 5 ราย ดังกลาวแลว ไมปรากฏรายชื่อผูซึ่งเคยไดรับโทษทางวินัยระหวางรับ
ราชการท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) จํานวน 4 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามท่ี
กองกลางเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอหารือแนวทางการปองกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟา

สรุปเรื่อง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา นางสาวทิพยดนยา  ทิพนาถศิริสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดประสบอุบัติเหตุถึงแกกรรม
จากไฟฟาลัดวงจรในขณะปฏิบัติหนาท่ีในหองปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จึงขอหารือแนวทางการปองกันเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟาในทุกกรณี และเพ่ือความ
ปลอดภัยตอบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงาน และเจาของ
อาคารเพ่ิมความระมัดระวังในการใชไฟฟาภายในอาคาร และตรวจสอบความเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟาภายในอาคาร หากประสงคขอรับความชวยเหลือในดานตางๆ ขอใหแจงมายังมหาวิทยาลัย อีกท้ัง
ขอใหทบทวนแผนความเสี่ยงภายในอาคารของคณะวิชา/สวนงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อ เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับบัณฑิตศึกษา SU-TCAS ประจําปการศึกษา
2564

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะมัณฑนศิลปไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะมัณฑนศิลป กําหนดจัดสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับบัณฑิตศึกษา
(SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 โดยทีมงานจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในวันท่ี 19 สิงหาคม
2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดย
มีกลุมเปาหมายเปนผูบริหารคณะวิชาและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการรับนักศึกษาใหม

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.



51

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข
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