
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 18/2563 
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เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 17/2563 เม่ือวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 17/2563 เม่ือวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ป งบประมาณ  พ .ศ . 2563 

ประจําเดือนสิงหาคม 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย
การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนสิงหาคม 2563 งวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยการวิเคราะหสภาพ
คลองทางการเงนิพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 13.34 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลัง
หักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 12.93 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายที่ได
กอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
สําเร็จรูป (MIS) สําหรับการบันทึกบัญชีในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning 
System) สําหรับการบันทึกบัญชีตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอก
งบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
นําขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.3 ขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติใหรับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติใหรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
เยาวชน และประชาชน ซึ่งแตงตั้งโดยสภาผูแทนราษฎร ไดมีการประชุมพิจารณารับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน โดยผลการประชุมคณะกรรมาธิการไดตั้งขอสังเกตถึงการ
ดําเนินการของสถาบันการศึกษาทุกแหง ในเรื่องการพิจารณาดําเนินการที่มีตอการจัดกิจกรรมชุมนุมแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาในปจจุบัน  

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได
เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติใหรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เพื่อพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมชุมนุมแสดงความ
คิดเห็ นของนักเรียน นั กศึกษาให เหมาะสมสอดคลองตามแนวปฏิบัติของ อว. และขอสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้

1. สรางความรู ความเขาใจดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความเปนพลเมือง ตลอดทั้งคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิต นักศึกษาอยาง
ถูกตอง 

2. เปดพื้นที่ทุกชองทางเพ่ือสนับสนุนใหนิสิต นักศึกษาจัดกิจกรรมการชุมนุมเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นภายในสถาบันการศึกษาไดอยางอิสระ สรางสรรค ที่อยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 

3. กําหนดมาตรการความปลอดภั ยให กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในการคัดกรอง
บุคคลภายนอกที่เขา-ออก สถานศึกษาและประสานงานกับสถานีตํารวจในพื้นที่เพ่ือดูแลความปลอดภัยและ
ปองกันการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก 

4. ใหคําแนะนําแกนิสิต นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการชุมนุมที่มีการรวมตัวคนจํานวนมากมี
ความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทาง
การปองกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงาน เขมงวดตามมาตรการความ
ปลอดภัยในการตรวจคัดกรองเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจง

ผลการเทียบวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย รายนายธรรมวิชช ประเสริฐ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศลิปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2559  มีมติเปนหลักการวาในการบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดสรรผานกระทรวงหรือกรมหรือหนวยงาน           
ของรัฐท่ีใหตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนดังกลาวเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อให ก.พ.               
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ตีคาวุฒิการศึกษาควบคูกันไป และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1704/2563 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563               
สั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ราย นายธรรมวิชช ประเสริฐ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 
A-1-1505-046 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท โดยใหไดรับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นั้น 

ตอมามหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ อว 8601/2969 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาคุณวุฒิของ              
นายธรรมวิชช ประเสริฐ วุฒิ Master of Science สาขาวิชา Production Engineering Specializing in Industrial 
Management จาก University of Bremen ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี วาหากกรณีเปนขาราชการ              
สมควรไดรับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงเงินเดือน      
สําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  

บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดมีหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ลับ ที่ อว 0224.2/10054 ลงวันที่                   
16 กันยายน 2563 แจงใหมหาวิทยาลัยศลิปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติวาคุณวุฒิของ นายธรรมวิชช ประเสริฐ 

วุฒิ  Master of Science สาขาวิชา Production Engineering Specializing in Industrial Management จาก 
University of Bremen ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนคุณวุฒิตางประเทศที่เทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งสอดคลองกับที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตรา
เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท ใหแก นายธรรมวิชช ประเสริฐ ไวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดมีประกาศ
สํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 2563 แจงผลการประเมินดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดคะแนนในภาพรวม 91.16 
คะแนน ผลการประเมินผาน ระดับ A ซึ่งมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ท่ีมีผลการดําเนินงาน 81.76 คะแนน และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีผลการดําเนินงาน 85.26 
คะแนน  

ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี ้
จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 
คะแนนขึ้นไปภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
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สวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด 

- แบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่ง
สะทอนคุณภาพการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
และการใหบริการผานระบบ e-Service ไดอยางครบถวนสมบูรณ และงายตอการเขาถึง 

- แบบวัดท่ีมีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี ้

แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ การใช
จายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมี
สวนรวมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี ้

1. การปฏิบัติหนาที่  จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ ข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับ
บริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2. การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจาก
ทกุภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 

3. การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนง
งาน (Job Description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับ
ฟงความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชสินทรัพยของราชการ 
สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครดั 

5. การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสงูสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการ
ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและ
สะดวก ที่สําคัญตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ สํานักงานอธิการบดีจะไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะที่ไดรบัจากผลการประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายใน (แบบวัด IIT) เขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
กําหนดมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือทราบตอไป 
ทั้งนี้ ประธานขอขอบคุณสํานักงานอธิการบดี สวนงาน และเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่มีสวนชวย

ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  
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อนึ่ง ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินการรับรูของบุคลากร
ภายใน (แบบวัด IIT) โดยขอใหคณะวิชามีสวนรวมในการดําเนินการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งอาจ
พิจารณาเพ่ิมเติมใหผูแทนจากคณะวิชาเขารวมเปนคณะกรรมการ 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 ขออนุมัติบรรจุ นายวสุ ไชยตรี นักเรียนทุนฯ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ นายวสุ ไชยตรี นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553 
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) จาก Florida State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพื่อชดใชทุนฯ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี           
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบกับ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 
16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 13/2563 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
ไดมีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1507-091 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุน ราย นายวสุ ไชยตร ีแลวนั้น 
 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายวสุ ไชยตรี นักเรียนทุนฯ ดวย วุฒิ Doctor of Philosophy 
(Chemical Engineering) จาก Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที ่                
9 กันยายน 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี     กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร   กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ  เลิศบํารุงสุข   กรรมการ 
 5. นางพนิดา  ตันติอํานวย     เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายวสุ ไชยตรี นักเรียนทุนฯ ดํารงตําแหนงอาจารย 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย จํานวน           

2 อัตรา ตําแหนงเลขที่ A-1-1305-090 และตําแหนงเลขที ่A-1-1305-140 สังกัดภาควิชาฟสิกส นั้น 
  คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี ้

1. นายสุภัคชัย พงศ เลิศสกุล วุฒิ  Doctor of Philosophy จาก The University of Sheffield 
ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1305-090 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม 

2. นางสาวบุญลักษณ นามนวน วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่  A-1-1305-140 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 700 คะแนน (เปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) และขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 2 จาก
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม เรื่อง ผลการ
คัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ประจําภาควิชาฟสิกส           
ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 

พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้  
1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  เอ่ียมพนากิจ   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค  แชมเล็ก   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ดุจดาว  จารุจิตติพันธ    กรรมการ 
6. นางมลวลี  จํารูญ      เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นางสาวเขมรินทร เพ็ญแสงออน วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหวาง

ประเทศ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ดํารงตําแหนงเลขที่ A-1-1110-089 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2563 

2. น าย ชิ นั ณ  บุ ญ เรื อ งรั ต น  วุฒิ  Doctor of Philosophy in Developmental and 
Educational Psychology จาก Central China Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1204-102 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที ่20 กุมภาพันธ 2563  

3. นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏกาญจนบุรี ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1801-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที ่          
2 มีนาคม 2563  
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชีย่วชาญพเิศษ 
  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดคณะอักษรศาสตร 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะอักษรศาสตรมีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ            

การปฏิบัติงานเก่ียวกับดานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณหรือสื่อตางๆ 
ที่ใชในการบรรยาย หรือใชในการเรียนการสอน การติดตั้งดูแล ซอมแซมอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ใหสามารถใชงานได
ดีและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมจัดทําโครงการตางๆ ของคณะวิชา และ
ใหบริการในเรื่องของการใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกคณาจารยเจาหนาที่ หรือนักศึกษา รวมทั้งตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  

ฉะนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานในปจจุบัน คณะอักษรศาสตรจึงขออนุมัติแตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 2 ราย ดังนี้  

1. นายสุรชัย ใจดี ตําแหนงเลขที่ S-1-1101-011 วุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา           
จากสถาบันราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี              
คณะอักษรศาสตร จากตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ  

2. นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช ตําแหนงเลขที่ S-1-1101-013 วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร จากตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนตําแหนง             
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนง ดังนี้  

1. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา  ประธานกรรมการ 
    คณะอักษรศาสตร  
2. หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี  กรรมการ 
    (นางสาววรรณา วงษธง)  
3. หัวหนางานบริหารและธุรการ   กรรมการ 
    (นายกฤษดา ไพรวรรณ) 
4. นางสาวประภาพร ถึกกวย   เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 2 ราย สังกัดคณะอักษรศาสตร ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.1.6.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวสุพิชฌาย 
เมืองศรี ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวสุพิชฌาย เมืองศรี ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่        

A-1-0806-060 สังกัดสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ณ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุน School of Landscape 
Architecture, Lincoln University (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่           
15 ตุลาคม 2563 นั้น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวสุพิชฌาย เมืองศรี ขยายเวลา         
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ณ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุน 
School of Landscape Architecture, Lincoln University (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 1 ป  ตั้ งแตวันที่          
16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดรับอนุมัติ
ไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืนๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด          
ที่ไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาที่ผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล          
ความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม 
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.  
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับ 
อนุมัตินั้น 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวสุพิชฌาย เมืองศรี ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ณ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุน School of 
Landscape Architecture, Lincoln University (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เปนกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553    
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
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และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติ งานท่ัวไป                
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู  
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน         
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ   

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวฤทัยรัตน คําศรีจันทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-2-01-477 (ปจจุบันตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0705-046) 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 45,950 บาท สังกัดภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป   
โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึง
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันที ่          
8 กันยายน 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 8 กันยายน 2563 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 45,950 บาท เกินกวา
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวเดือนเพ็ญ ศักดิ์ศรีวัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย  ตําแหนงเลขที่  A-1-1210-339 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,110 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลา
ราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร มีกําหนด 1 ป 1 เดือน 17 วัน 
ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลป
มหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยยื่นเรื่องเสนอขอ
เพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจาก 
ยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน 32,110 บาท เกินอัตรา             
แรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

3. นางสาวภณิดา พรายแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย  ตําแหนงเลขที่  A-2-1209-012 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,850 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 5 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2563 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต               
(เคมีอินทรีย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
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การศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่ที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นางสาวภณิดา พรายแกว 
ไดรับทราบและยินยอมใหเพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติโดยไมปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคณุวุฒิ แลว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลยั จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

บรรณารักษศาสตร และหัวหนาภาควิชาภาษาองักฤษ คณะอักษรศาสตร  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.5 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อตาํแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่ วไปชํานาญการ ตําแหนงเลขที่  S-1-2200-002 สังกัดสํานักงานสํานักดิ จิทัลเทคโนโลยี              
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี นั้น            

เพ่ือใหการบริหารงานภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่             
S-1-2200-002 อัตราเงินเดือน 49,986 บาท สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
จากตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตาํแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงเลขที่ S-1-2200-002 อัตราเงินเดือน 49,986 บาท สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี จากตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.6 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน 

 
สรุปเรื่อง 

โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่               
1 กันยายน 2563 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงกลุม
หัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี ้
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 1. นางสาวนภารัตน ดานกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ
การพิเศษ ตําแหนงเลขที่ S-1-0304-067 อัตราเงินเดือน เดือนละ 69,724 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบด ีใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 2. นางสาวพัชรภรณ วิจิตรสมบูรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินชํานาญการ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0304-051 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,660 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบด ี
  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัย            
ทั้ง 2 ราย ดังรายชื่อขางตน เปนผูมีคุณสมบัตเิหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน ดังนี ้
 1. แตงตั้งให นางสาวนภารัตน ดานกลาง ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี 
 2. แตงตั้งให นางสาวพัชรภรณ วิจิตรสมบูรณ ดํารงตําแหนงหัวหนางานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. อนุมัติใหแตงตั้ง นางสาวนภารัตน ดานกลาง ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 
 2. อนุมัติใหแตงตั้ง นางสาวพัชรภรณ วิจิตรสมบูรณ ดํารงตําแหนงหัวหนางานการเงิน         
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.7 การพิ จารณ ารายชื่อกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และประเภทผูแทนจากคณะ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2562 ไปแลว นั้น เนื่องจากกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง            
จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ 10 มกราคม 2564 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2559 ขอ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง     เปนประธาน 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยสํานักหอสมุดกลาง เปนกรรมการ 
 และอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 - 3 คน    
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 
4. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง จํานวนไมเกิน 3 คน  เปนกรรมการ 
5. หัวหนาหอสมุด      เปนกรรมการ 
6. ผูแทนจากคณะซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. เปนกรรมการ 
 ตามกลุมสาขาวิชาที่กําหนดไวในขอบังคบัเกี่ยวกับสภาวิชาการ กลุมสาขาวิชาละ 2 คน 
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  - กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 คน จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ 
เฉพาะสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  
    - กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 2 คน จากคณะโบราณคด ี            
คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะสาขาการตลาด    
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว และสาขาธุรกิจระหวาง
ประเทศ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะสาขานิเทศศาสตร 
    - กลุมสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 2 คน จากคณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ       
การออกแบบ 

7. ผูแทนบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางที่ไดมาจากการเลือกตั้ง เปนกรรมการ 
 จํานวนไมเกิน 3 คน 

  ทั้งนี้ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร 
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป 
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดใหกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 – 3 คน อธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร 
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป 
ประเภทผูแทนจากคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม          
จากรายชื่อที่คณะนําเสนอ เพื่อใหไดรายชื่อตามกลุมสาขาวิชา กลุมละ 2 คน เปนกรรมการประเภทผูแทนจากคณะ  
  บัดนี้ สํานักหอสมุดกลางไดสรรหากรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบรอยแลว ไดแก อาจารยสกุล บุญยทัต และคณะวิชาไดเสนอรายชื่อผูแทนจากคณะตามกลุม
สาขาวิชาที่กําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับสภาวิชาการ กลุมสาขาวิชาละ 2 คน  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. เห็นชอบให อาจารยสกุล บุญยทัต เปนกรรมการประจํา สํานักหอสมุดกลาง ประเภท
ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 
 2. แตงตั้งผูแทนจากคณะตามกลุมสาขาวิชาที่กําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับสภาวิชาการ  
กลุมสาขาวิชาละ 2 คน ดังนี ้
 กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 

- รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป  คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ 

- รองศาสตราจารยคมธรรม ดํารงเจริญ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร 
 กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

- อาจารยรุงธิวา ขลิบเงิน สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร 
- อาจารย ดร.ฐิติมา เวชพงศ สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
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 กลุมสาขาวิทยาศาสตร 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
- ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทสพล เขตเจนการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.8 ขออนุมัติยายชื่อตาํแหนงผูชวยผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบด ี

 
สรุปเรื่อง 

ดวยตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี วางลงเนื่องจากมี       
ผูเกษียณอายุ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี 
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุมัติยายชื่อตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองในสังกัดกองทรัพยากรมนุษย 
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งวางอยู ไปแตงตั้งเปนผูชวยผูอํานวยการกองในสังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี แทน   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายชื่อตําแหนงผูชวยผู อํานวยการกองในสังกัด          
กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ซึ่งวางอยู ไปแตงตั้งเปนผูชวยผูอํานวยการกองในสังกัดกองประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.9 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน

อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ราย และขออนุมัติตอการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2563 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และ 
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจาง
ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 
0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2542 มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 12 ราย ดังนี ้

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 4 ราย ไดแก 
 1. ศาสตราจารยเกียรติคณุอิทธิพล ตั้งโฉลก 
 2. ศาสตราจารยเกียรติคณุวิชัย สิทธิรัตน 
 3. ศาสตราจารยเกียรติคณุพิษณุ ศุภนิมิตร 
 4. ศาสตราจารยเกียรติคณุปรีชา  เถาทอง 
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  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 ราย ไดแก 
 1. ศาสตราจารยพิเศษเสนอ นิลเดช  
 2. รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก  
 3. ศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง  
 4. อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร  
 5. รองศาสตราจารยอนุวิทย เจริญศุภกุล  
 6. ศาสตราจารยเกียรติคณุกําธร กุลชล  
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน  
 8. รองศาสตราจารยมาลินี ศรีสุวรรณ  
  คณะฯ จึ งประสงคขออนุ มัติ ตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเป นอาจารย                
ในมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 27 อัตราคาจาง 
เดือนละ 43,980 บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป 

ทั้งนี้ จะไดแจงคณะวิชา กองคลัง และกองกฎหมายเพื่อทราบและทําสัญญาจางตอไป โดยจะ
ดําเนินการ ออกคําสั่งจางไดตอเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบัญชีถือจายประจําป 
พ.ศ. 2564 ออกแลว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารย ในมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ราย ตามที่เสนอ และอนุมัติใหตอการจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ 27 อัตราคาจาง เดือนละ 43,980 บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.10 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนายชาง
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0302-002 สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี นั้น  
 เพื่อใหการบริหารงานภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่            
S-2-0302-002 อัตราเงินเดือน 24,430 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนง          
นายชางปฏิบัตกิาร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงเลขที่ S-2-0302-002 อัตราเงินเดือน 24,430 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี จากตําแหนงนายชางปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.11 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติใชกรอบอตัราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในสวนของคณะศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 3 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  

1. สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร และตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร/คณิตศาสตรศึกษา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ดั งนี้ 
 เนื่องจาก สาขาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับ
คณะวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรบูรณาการ เปดสอนนักศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2560 ซึ่งปจจุบันยังไมมีอาจารย
ประจํา ดังนั้น จึงประสงคขออนุมัติกรอบอัตราฯ จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประจํา
หลักสูตร รวมทั้งเปนอาจารยนิเทศก และบริหารจัดการหลักสูตร ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

2. สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกสศึกษา/
หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟสิกส
ศึกษา/หลักสูตรและการสอน ท่ีทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ทางการสอนฟสิกส/ฟสิกสศึกษา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนดังนี้   

เนื่องจาก สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งเปนหลักสูตรความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับ            
คณะวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรบูรณาการ เปดสอนนักศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2560 ซึ่งปจจุบันยังไมมีอาจารย
ประจํา ดังนั้น จึงประสงคขออนุมัติกรอบอัตราฯ จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประจํา
หลักสูตร รวมทั้งเปนอาจารยนิเทศก และบริหารจัดการหลักสูตร ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

3. สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒ ิ         
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ซึ่งทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับ
ภาษาไทย) โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร และ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนดังนี้   
 ปจจุบันสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีรายวิชาที่ตองรับผิดชอบ ทั้งหมด 16 รายวิชา แบงเปน
ระดับปริญญาตรี 11 รายวิชา ปริญญาโท 3 รายวิชา และปริญญาเอก 2 รายวิชา และรายวิชาการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร ซึ่งเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่กําหนดโดยคณะวิชา ซึ่งมีอาจารยไมเพียงพอ และไดขอยืมอาจารยจากโรงเรียน
สาธิตฯ มาจํานวน 4 คน ดังนั้น จึงประสงคขออนุมัติกรอบอัตราฯ จํานวน 1 อัตรา เพ่ือเปนรองรับอาจารยผูสอนใน
รายวิชาทีจ่ะมอีาจารยเกษียณอาย ุตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รวมทั้งเปนอาจารยนิเทศและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้
 1. ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-105 สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไข
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา /หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดาน
คณิตศาสตร โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่
ทําวิทยานิพนธทางดานคณิตศาสตร และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร/
คณิตศาสตรศึกษา 
 2. ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-106 สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไข
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกสศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส 
โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟสิกสศึกษา/หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธ
ทางดานฟสิกส และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางการสอนฟสิกส/ ฟสิกสศึกษา 
 3. ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร (ซึ่งทําวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของกับภาษาไทย) โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.12 ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร ขออนุมัติยาย          

ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงนิเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ ซึ่งในสวนของกองบริหารงานวิชาการ ไดรับ
การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา โดยใชกรอบ
อัตราดังกลาวไปแลว 1 อัตรา คงเหลือกรอบอัตราวางซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-184 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี และมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่                   
S-2-0308-052 จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังเปนไปอยางคุมคาและการบริหารบุคลากรเปนไปดวย
ความเรียบรอย กองบริหารงานวิชาการ จึงมีความประสงคขออนุมัติ ดังนี ้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน         
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงเลขท่ี S-1-0308-184 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
และขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-184 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดกองบริหารงาน
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วิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-xxx 
อัตราเงินเดือน 22,750 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี     
คณะวิทยาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี-โท 

2. ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นางสาวบูรณลักษณ เกษร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่            
S-1-1301-022 อัตราเงินเดือน 29,460 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-xxx ไปตั้งจายใน
สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

3. ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นายณรงค พูลแกว จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-507 
อัตราเงินเดือน 35,110 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-xxx ไปตั้งจายในสังกัดงานจัด
การศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

4. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0308-052 อัตราเงินเดือน 
19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-xxx อัตราเงินเดือน 22,750 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี-โท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 

1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน         
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงเลขท่ี S-1-0308-184 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
และอนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-184 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดกองบริหารงาน
วิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1301-042 
อัตราเงินเดือน 22,750 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี         
คณะวิทยาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี-โท 

2. อนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นางสาวบูรณลักษณ  เกสร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่            
S-1-1301-022 อัตราเงินเดือน 29,460 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-237 ไปตั้งจายใน
สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

3. อนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นายณรงค พูลแกว จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-507 
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อัตราเงินเดือน 35,110 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-549 ไปตั้งจายในสังกัดงานจัด
การศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

4. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0308-052 อัตราเงินเดือน 
19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1301-003 อัตราเงินเดือน 22,750 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานแผน
และประกันคุณภาพการศกึษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี-โท 

 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.13 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหพิจารณาโทษทางวินัย 
  (วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข 

การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินรายได
เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนเงินรายไดตามขอ 22 (1)       
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมดานตางๆ ของคณะอักษรศาสตร ทั้งดานการบริหาร    
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมดานอื่นๆ 
ตามภารกิจของคณะอักษรศาสตร 

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร   
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยใหใชบังคับตังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี ก.พ.อ. ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
24 มิถุนายน 2563 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
ออกขอบังคับ ท้ังนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจ
และนโยบายการพัฒนาอาจารยของแตละสถาบันอุดมศึกษาได แตตองไมต่ํากวามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ.
กําหนด นั้น 
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ไดพิจารณาหารือรวมกันกับคณะวิชาและมีการอภิปรายกันอยาง
กวางขวางเก่ียวกับขอสังเกต ปญหา หรือผลกระทบ จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 และฉบับท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยมีความเห็นในประเด็นดังตอไปนี ้
 1. ขอสังเกต ปญหา หรือผลกระทบจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 
 2. แนวทางการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับ
คณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. แนวทางการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่ ก.พ.ว. 
เสนอ โดยใหนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชลักษณะการมีสวนรวมแบบที่ 2           
ที่กําหนดตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานสรางสรรค     
ดานสุนทรียะ ศิลปะ) นอกจากจะกําหนดใหผูขอตองเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือผูประพันธ
บรรณกิจ (Corresponding author) แลว ที่ประชุมเสนอใหสามารถเลือกใชลักษณะการมีสวนรวม ที่ผูขอเปน
ผูดําเนินการหลัก (Main author) ไดดวย เพ่ือใหสอดคลองกับผลงานทางวิชาการ 
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 ทั้งนี้ ใหคณะวิชาดําเนินการพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีท่ี 3 
เพ่ิมเติม เพ่ือเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดตอไปได  
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิ ทินการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ
และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร หลักสูตร
ความรวมมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 หลักสูตร
สาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรความรวมมือระหวาง
คณะศึกษาศาสตร กับคณะวิทยาศาสตร) 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร หลักสูตรความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศกึษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรความรวมมือ
ระหวางคณะศึกษาศาสตร กับคณะวิทยาศาสตร)  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร หลักสูตร
ความรวมมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปที่  5 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชา
ฟสิกส (หลักสูตรความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร กับคณะวิทยาศาสตร) แลวใหนําเสนออธิการบดี     
ลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา

คาบริการในการใชหองบรรยาย หองประชุม และหองปฏิบัติการของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหอง
บรรยาย หองประชุม และหองปฏิบัติการของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน 
หนวยงาน และหนวยงานภายนอก รวมทั้งประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ในการใชประโยชน
รวมกันของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และ
หองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองประชุม และหองปฏิบัติการของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองประชุม และหองปฏิบัติการของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.3.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรแบบเฉพาะกิจขององคกรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2563 ซึ่งตามขอ 4 ของประกาศดังกลาวไดกําหนดใหมีตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย 4 แบบ ดังนี ้
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แบบที่ 1 แบบทางการ 
แบบที่ 2 แบบกึ่งทางการภาษาไทย 
แบบที่ 3 แบบกึ่งทางการภาษาอังกฤษ 
แบบที่ 4 แบบรวมสมัยหรือแบบเฉพาะกิจ 
โดยตราสัญลักษณแบบที่ 4 ไดกําหนดใหมีรูปแบบ ขนาดและสี ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

กําหนดในแตละครั้งหรือแตละโอกาสไป ประกอบกับกองกิจการนักศึกษาไดเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยองคกรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งตาม (ราง) ขอบังคับดังกลาวไดกําหนดใหมีตราสัญลักษณ
ขององคกรกิจกรรมนักศึกษา นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหสอดคลองตามประกาศดังกลาว กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรแบบเฉพาะกิจขององคกร
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับใชในการติดตอระหวางองคกรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับหนวยงานอื่น และการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง    
ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรแบบเฉพาะกิจขององคกรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มอบหมายใหกองกฎหมายปรับแกไขขนาดตัวอักษรและเพ่ิมชื่อคณะวิชาบนตราสัญลักษณขององคกรกิจกรรม
นักศึกษาในแตละแบบใหชัดเจนและเหมาะสม กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานการ
บริหารเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) โครงการปกติ และ
โครงการพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) โครงการปกติ และโครงการพิเศษ ของคณะ
ศึกษาศาสตร  

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) โครงการปกติ และ
โครงการพิเศษ ตามอัตราของคณะศึกษาศาสตรที่ไดกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการ
พิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 ซึ่งผานการเวียนขอความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการ
และเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอื่น 
และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) โครงการปกติ และ
โครงการพิเศษ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 

ไมมี  
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   รายงานผลการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน”  
 
สรุปเรื่อง 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตอบโจทยประเทศในยุคโลก  
พลิกผัน” เมื่อวันที่  25 กันยายน 2563 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาว ซึ่งมีผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 338 
คน แบงเปน 

1. ผูตอบรับเขารวมโครงการรูปแบบ on-site จํานวน 82 คน ผูเขารวมจริง จํานวน 84 คน  
2. ผูตอบรับเขารวมโครงการผานโปรแกรม Zoom จํานวน 172 คน ผูเขารวมจริง จํานวน 

254 คน  
ทั้งนี้ จะดําเนินการเผยแพรวิดีโอโครงการประชุมดังกลาวผาน Facebook: กองบริหารงาน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 12.05 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


