
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 20/2563 

วันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสรฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
16. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
8. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
13. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
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14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
15. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
3. ผศ.นภนนท์ หอมสุด ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
7. นางมารี  สังข์จุ้ย ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  

10. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธ์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
2. อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผศ.ดร.วรัญญ ู พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
7. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา 

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
8. ผศ.พีระพัฒน์ สําราญ ผู้อํานวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 19/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2563  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การแนะแนวการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยประสงค์ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการประชุม
หารือครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2563 เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกับหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละคณะวิชา ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ข้อมูลด้านอ่ืนๆ โดยจะเชิญอาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ี ขอให้ทุกคณะวิชาจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเพ่ือช้ีแจงด้วย  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ

แรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2562 (ชั้นปีที่ 2) และรอบก่อนสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 (ชั้นปีที่ 3) คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ .ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
นโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ต้ังแต่
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ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Languages) ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคาร
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ
ทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบ STEP น้ัน  

 ในการน้ี ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ        
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 (ช้ันปีที่ 2) และรอบก่อนสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 (ช้ันปีที่ 3) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
เป็นภาษาต่างประเทศ โดยดําเนินการจัดทดสอบ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ   

สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 4 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และคร้ังที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานที่มีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  

ในการน้ี กองกลางได้รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ของคณะวิชา/ส่วนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่าน
ระบบสารบรรณ อิ เล็ กทรอนิกส์  (e-Document) ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 ประจําไตรมาสที่  4               
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว จํานวน 
3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ     
กองทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 75,492 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ลดได้ จํานวนทั้งสิ้น 40,266.50 บาท (สี่หมื่นสองร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจัดทํารายงานการเข้าใช้งานระบบ   
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พร้อมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) แล้วส่งไปยังกองกลาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการรายงานการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx 

ประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริม        
การเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้มีความรู้ความสามารถต้ังแต่
ระดับ  B2 ขึ้ น ไป  ตามกรอบมาตรฐาน  CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) และสําเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ Speexx สําหรับช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละคณะวิชา น้ัน 

 ในการน้ี ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ       
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx ประจําเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่ง

เรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างสํานักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินโครงการกระจาย
โอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC Link) กับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการ
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของการบริการแหล่งสารสนเทศออนไลน์ด้านการออกแบบท่ี
หลากหลายให้กับสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรากฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม ขยายความร่วมมือระหว่างสํานักงานส่งเสริม
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์และสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผู้ลงนามของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) คือ ผู้อํานวยการ ข้อตกลงมีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่          
1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564 โดยท้ังสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาความร่วมมือออกไปได้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางมาลี จะดอม 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0303-038 สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา น้ัน   

กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ 
นางมาลี จะดอม วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จักรีรัช ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางมาลี จะดอม            
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0303-038 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
4. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   กรรมการ 
 กองกิจการนักศึกษา 
5. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก    เลขานุการ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางมาลี จะดอม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0303-038 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด           
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมั ติ                
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีขออนุมัติจ้าง นางสาวอนัญญา บัวจันทร์ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-002 สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี น้ัน   

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอนัญญา 
บัวจันทร์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงประสงค์ขออนุมั ติจ้าง นางสาวอนัญญา บัวจันทร์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-002 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 
2. นายคณะศร  กิจสาระภักดี    กรรมการ 
3. นายโยธิน  อยู่พะเนียด     กรรมการ 
4. นางสาวบุญมี  ตระกูลชัยศร ี    กรรมการ 
5. นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง     กรรมการ 
6. นางสาวสิริกาญจน์  สุรวงษ์ไพบูลย์   เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวอนัญญา บัวจันทร์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2200-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดสํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มี
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจ้าง นายชานนท์ สืบสายไทย เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ A-2-2000-004 น้ัน   

วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายชานนท์             
สื บ ส าย ไท ย  วุ ฒิ  Master of Arts in International Tourism and Hospitality Management จ าก 
Middlesex University ประเทศสหราชอาณาจักร วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายชานนท์ 
สืบสายไทย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-2000-004 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่            
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
5. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายปฏิบัติการ  กรรมการ 
6. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม    เลขานุการ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-2000-004 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จาก
เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง       
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายชานนท์ สืบสายไทย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-2000-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท                
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางสาวนราธร โชคประดิษฐ 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง           
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-014 สังกัดงานการเงิน น้ัน      

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-014 จากสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายใน
สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ             
นางสาวนราธร โชคประดิษฐ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
พระนคร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวนราธร โชคประดิษฐ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-014 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียกลําดับที่ 6           
จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักการเงินปฏิบัติการ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล             
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง     ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
3. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง    กรรมการ 
4. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง   กรรมการ 
5. หัวหน้างานการเงิน กองคลัง    กรรมการ 
6. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง    กรรมการ 
7. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-014 จากสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวนราธร โชคประดิษฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-014 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหาร
งบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงาน
เสนอ โดยเปล่ียนประธานกรรมการ จาก รองอธิการบดีฝ่ายคลัง เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นายทเนศ บุญประสาน เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
A-2-1008-002 สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายทเนศ บุญประสาน                 
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบเคร่ืองประดับ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นายทเนศ บุญประสาน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
A-2-1008-002 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 26,250 บาท  สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย                 
คณะมัณฑนศิลป์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 650 คะแนน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ กําหนดให้มีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักด์ิ   กรรมการ 
4. อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการ 
5. อาจารย์เสรี เทยีนเจลี้     กรรมการ 
6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายทเนศ บุญประสาน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1008-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว                   
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน                 
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นายสิรภพ 

เสรีวัตตนะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0314-046 สังกัดงานตรวจสอบ น้ัน  
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สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการ
คัดเลือกคือ นายสิรภพ เสรีวัตตนะ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายสิรภพ เสรีวัตตนะ  
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาล ัย  ดํารงตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่                 
S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน     
สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
3. หัวหน้างานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
4. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายสิรภพ เสรีวัตตนะ  เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0314-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ               
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.7 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางสาวสุอาภา เปี่ยมฤทัยสุข 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0302-229 สังกัดงานบริการกลาง น้ัน  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ             
นางสาวสุอาภา เป่ียมฤทัยสุข วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสุอาภา เป่ียมฤทัยสุข เพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี S-1-0302-229 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง กรรมการ 
3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง กรรมการ 
 (นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์) 
4. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง กรรมการ 
5. หัวหน้างานบริการกลาง กองกลาง กรรมการ 
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6. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวสุอาภา เป่ียมฤทัยสุข เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0302-229 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ  แต่ไม่ก่อนวันรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน                 
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น 
 

สรุปเรื่อง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562  ข้อ 18 กําหนดให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) นําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น น้ัน 

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)              
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ แล้ว มีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
ราย นางสาวฐนิชา คล้ําชานา ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ทั้งน้ี สําหรับผู้ที่เสนอคู่มือปฏิบัติงานมีมติให้ผู้ขอปรับแก้คู่มือปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนํา
ผลงานเผยแพร่ไปยังส่วนงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์รวมกันไม่น้อยกว่า 5 
แห่ง และให้ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
พิจารณาต่อไป  
  



 

 

13

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวฐนิชา คล้ําชานา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า           
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่ 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน           
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553          
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน 
ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรง
กับลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะน้ัน ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ    
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์               
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา        
หรือผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการ) หรือ ภายใน60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่              
มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1548/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2558 ที่ 1267/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ 496/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ 1592/2562           
ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ 444/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และที่ 1111/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2563 สั่งอนุญาตให้ นางสาวยุภา ปู่แตงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-256 สังกัดสาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(ปัจจุบันตําแหน่ง A-1-1700-016 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) ลาศึกษาในระดับ         
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ปี 10 เดือน ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 
ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และที่ 1189/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สั่งอนุญาตให้ นางสาวยุภา       
ปู่แตงอ่อน ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่             
1 พฤษภาคม 2563 และนางสาวยุภา ปู่แตงอ่อน ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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(เคมีอินทรีย์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงประสงค์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน
ทะเบียนประวัติ ราย นางสาวยุภา ปู่แตงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1700-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,970 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน  
เดือนละ  36,970 บาท  เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณ วุฒิปริญญาเอก ) สังกัดคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ            
รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวยุภา 
ปู่แตงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1700-016 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,970 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นายวรพล พินิจ พนักงาน

มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย นายวรพล พินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1808-335  

สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 น้ัน 

แต่เน่ืองจาก นายวรพล พินิจ มีอายุ 42 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่า
ปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายวรพล พินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1808-335  สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุน                 
คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่                 
30 เมษายน 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ดํารงตําแหน่งกลุ่ม            
หัวหน้างาน 

 
สรุปเรื่อง 

โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 17/2563 เมื่อวันที่               
22 กันยายน 2563 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง 
กลุ่มหัวหน้างาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
 1. นายสมปอง ชมภู นุช ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิ เศษ  ตําแหน่งเลขที่                 
S-1-0305-121 อัตราเงินเดือน 71,674 บาท สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงาน
อธิการบดี 
 2. นายกิตติศักด์ิ เสมอสุข ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-112          
อัตราเงินเดือน 34,460 บาท สังกัดงานช่างและซ่อมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงาน
อธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานช่างและซ่อมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงาน
อธิการบดี 
  บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย            
ทั้ง 2 ราย ดังรายช่ือข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ดังน้ี 
 1. แต่งต้ังให้ นายสมปอง ชมภูนุช ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
 2. แต่งต้ังให้ นายกิตติศักด์ิ เสมอสุข ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานช่างและซ่อมบํารุง กองงาน   
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้แต่งต้ังให้ นายสมปอง ชมภูนุช ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
 2. อนุมัติให้แต่งต้ังให้ นายกิตติศักด์ิ เสมอสุข ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานช่างและซ่อมบํารุง      
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติ

เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-015 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งว่าง
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและการบริหาร
บุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์ ประสงค์ขออนุมัติดังน้ี  
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1. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี S-1-1401-015 สังกัดงานบริหาร
และพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่          
S-1-1401-015 ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวดวงกมล 
ทองศิริ ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 32,360 บาท (เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) สังกัด
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จากตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-503 เป็นตําแหน่งเลขที่           
S-1-1401-015 โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยให้คณะ    
เภสัชศาสตร์ต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่าง
ดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

3. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-503 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1401-011 ไปต้ัง
จ่ายในสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 

1. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี S-1-1401-015 สังกัดงานบริหาร
และพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่          
S-1-1401-015 ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  

2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวดวงกมล 
ทองศิริ ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 32,360 บาท (เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) สังกัด
งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จากตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-503 เป็นตําแหน่งเลขที่           
S-1-1401-015 โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมและให้ นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยให้              
คณะเภสัชศาสตร์ต้นสังกัด รับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงิน           
ส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                
1 ธันวาคม 2563 

3. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-1401-503 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1401-011             
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                
1 ธันวาคม 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
จัดสรร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือทดแทน
อัตราเกษียณ ซึ่งในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ไปแล้ว น้ัน  

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว จํานวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ           
ปริญญาโท ทางครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ
ศึกษา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น ดังน้ี      

เน่ืองจาก ปัจจุบันช่ัวโมงภาระงานสอนข้ันตํ่าของอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) มีแผนเปิดหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคณะศึกษาศาสตร์  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1209-108 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทาง      
ครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษศึกษา การสอน
ภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 5 ราย  
 
สรุปเรื่อง  
 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 
มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก .บ .ม . มหาวิทยาลัยเป็นผู้ พิจารณาอนุมั ติการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกิน 65 ปี น้ัน 
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คณะฯ  จึงประสงค์ขออนุมั ติ ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิ เศษเป็นอาจารย์                
ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก ตําแหน่งเลขที่ 29 อัตราค่าจ้าง เดือนละ  
33,950 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุ
เกินกว่า 65 ปี 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย สิทธิรัตน์ ตําแหน่งเลขที่ 30 อัตราค่าจ้าง เดือนละ           
33,950 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ตําแหน่งเลขที่ 22 อัตราค่าจ้าง เดือนละ           
33,950 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุ
เกินกว่า 65 ปี 
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ตําแหน่งเลขที่ 23 อัตราค่าจ้าง เดือนละ           
33,950 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุ
เกินกว่า 65 ปี 
 5. รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง ตําแหน่งเลขที่ 13 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท           
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกิน 65 ปี 
 ทั้งน้ี จะได้แจ้งคณะวิชา กองคลัง และกองกฎหมายเพ่ือทราบและทําสัญญาจ้างต่อไป โดยจะ
ดําเนินการออกคําสั่งจ้างได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบัญชีถือจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ออกแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 5 ราย                
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา                

คณะวิทยาศาสตร์ 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา                

คณะศึกษาศาสตร์  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัด          

คณะศึกษาศาสตร์ 
  

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1200-100 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และคณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือก
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บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ เรียบร้อยแล้ว น้ัน ปรากฏว่า          
นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  มีความเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
โดยนางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล ได้สําเร็จการศึกษา วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-326 เงินเดือน 36,570 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
CU-TEP 45 คะแนน ซึ่งเทียบเคียงได้ในระดับ B1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ เพ่ิมเติม) 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติย้าย นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล วุฒิครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา จากตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-326 เงินเดือน 36,570 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
A-1-1200-100 เงินเดือน 31,500 บาท (เป็นอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้งน้ี นางสาวประติมา             
ธันยบูรณ์ตระกูล ได้รับทราบและยินยอมแล้ว) ไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  โดยให้
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้าย นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-326 เงินเดือน           
36,570 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ เป็น
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1200-100 เงินเดือน 31,500 บาท ไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2563 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  

2 ราย  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายสุรชัย ใจดี ตําแหน่งเลขที่ S-1-1101-011 วุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา           
จากสถาบันราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี              
คณะอักษรศาสตร์ จากตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ  

2. นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช ตําแหน่งเลขที่ S-1-1101-013 วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ จากตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นตําแหน่ง             
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
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โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน  
  บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งแล้ว เห็นว่า 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 2 ราย ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว และให้นับระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
ตามที่เสนอ โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 การเสนอรายชื่อกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะโบราณคดี และคณะดุริยางคศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจากกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวข้างต้น จะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งในวันที่ 24 มกราคม 2564 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 – 3 คน และข้อ 3 ข้อ 4  
และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะอาจเพิ่มหรือลดจํานวนกรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลังก็ได้ ภายใต้จํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 - 3 คน และกําหนดให้ในการสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละครั้ง ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  บัดน้ี คณะวิชาได้ดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก              
เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี  
 
 

คณะวิชา รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข 

คณะโบราณคดี นางประพิศ พงศ์มาศ 

คณะดุริยางคศาสตร์ นายนิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายช่ือกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 การเสนอขอกําหนดหลั ก เกณ ฑ์ภาระงานขั้ น ตํ่ าประจําคณ ะวิชา            

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานและผลงาน
ทางวิช าการของผู้ ดํ า รง ตํ าแหน่ งอ าจาร ย์  ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของ   
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 หมวด 1 ภาระงานข้ันตํ่า ข้อ 7 วรรค 6 กําหนดให้คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของลักษณะงานแต่ละประเภทตาม (1) (2) (3) (4) (5) 
และ (6) และอาจเสนอภาระงานข้ันตํ่าในส่วนของคณะเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ และเพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานขั้นตํ่า
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบก่อนนําหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
ไปใช้บังคับ 
  ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2563 มีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจํา และแจ้ง
เวียนให้ความเห็นชอบคําบรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจําของ            
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่า ดังน้ี 
  1. ภาระงานสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของภาระงานขั้นตํ่า 
  2. ภาระงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการอ่ืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของภาระงานขั้นตํ่า 
  3. ภาระงานบริการวิชาการ 
  4. ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. ภาระงานด้านการพัฒนานักศึกษา  
  6. ภาระงานอ่ืน 

ภาระงานตาม ข้อ 3 4 5 หรือ 6 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของภาระงานขั้นตํ่า 

ภาระงานตาม ข้อ 1 2 3 4 5 และข้อ 6 เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100           
ของภาระงานขั้นตํ่า 

ภาระงานข้ันตํ่าต่อสัปดาห์ตาม ข้อ 1 ให้คิดเฉลี่ยต่อภาคการศึกษาตามรอบการประเมิน           
ที่ขอรับการประเมินมากที่สุด  

ทั้งน้ี ภาควิชา/สาขาวิชา สามารถกําหนดหลักเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่าเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม โดยต้องไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานและผลงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าและวิธีการคิดภาระงานของ
คณาจารย์ประจําของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนด           
ภาระงานและผลงานทางวิชาการของ ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.13 การประเมินค่างานเพ่ือกําหนดกรอบตําแหน่งและระดับตําแหน่งในการ

แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันที่             
7 มีนาคม 2562 แจ้งว่าคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะได้พิจารณากระบวนการ ขั้นตอน ปัญหา 
อุปสรรค และผลการดําเนินการในปัจจุบันแล้วมีข้อสังเกตว่า สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งดําเนินการประเมิน
ค่างานของตําแหน่งเพ่ือกําหนดระดับตําแหน่งไม่ถูกต้อง มีการนําขั้นตอนการประเมินค่างานของตําแหน่งและ
การประเมินคุณลักษณะของบุคคลเข้ามาปะปนกัน ซึ่งอาจทําให้ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง และเมื่อตรวจสอบพบว่าการกําหนดกรอบของตําแหน่งน้ันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดแล้ว ก็ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังไปแล้วด้วย 

ในการน้ี ก.พ.อ. ได้กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่ง          
ที่จะให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ กรณีสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ให้เสนอขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและ
จํานวนตําแหน่งเพ่ือให้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้รับเงินประจําตําแหน่งได้เฉพาะกรณีตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
และประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของตําแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงาน เพ่ือจัดทํากรอบของตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง          
ที่ มีอ ยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ งหมด  (ทั้ งข้ าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ) เมื่ อสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติกรอบตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําทะเบียน
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ (ทบ.3) ตามรูปแบบที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมทั้งจัดส่ง
เอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดไว้ในแนวปฏิบัติฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่           
30 กันยายน 2562 เพ่ือเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่ง ที่จะให้
ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่อไปหากพ้นระยะเวลาที่กําหนดไปแล้วสถาบันอุดมศึกษาใดยังดําเนินการจัดทํากรอบ 
ของตําแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตามแนว
ปฏิบัติเดิมอีกไม่ได้ จนกว่าจะดําเนินการจัดทํากรอบของตําแหน่งให้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบการ
จัดทําทะเบียนตําแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาจาก ก.พ.อ. ก่อน จึงจะดําเนินการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไป  
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 ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินค่างาน และคะแนนการประเมินค่างานของตําแหน่งสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562           
ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
  ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
พิจารณาแล้วมีมติรับทราบแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งพร้อมทั้งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัย และมีมติให้ส่วนงานทําการประเมินค่างาน เพ่ือกําหนดกรอบ
ตําแหน่งและระดับตําแหน่งในการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนให้ ดํารงตําแหน่งสู งขึ้น  โดยดําเนินการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงานและประเมิน 
ค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของตําแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน 
และพิจารณากรอบของตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งแต่ละระดับตําแหน่งที่พึงมีในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน  
(ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) ได้แก่ ระดับชํานาญการ เฉพาะตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ควรมีจํานวนตําแหน่ง
เท่าใดที่เหมาะสมตามค่างาน การประเมินให้ยึดถืองานเป็นหลัก วิเคราะห์จากภารกิจของส่วนงาน ไม่คํานึงถึง 
ตัวบุคคล โดยขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  
เพ่ือจะได้รวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนนําเสนอ 
ที่ประชุม ก.บ.ม. และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดกรอบระดับตําแหน่งต่อไป 
  ในการน้ี มีส่วนงานได้ทําการประเมินค่างานและเสนอขอกําหนดกรอบตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งในการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นและได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่           
9 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาการเสนอขอกําหนดกรอบ
ตําแหน่งและระดับตําแหน่งในการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นแล้ว เห็นควรให้กําหนดกรอบระดับตําแหน่งของแต่ละส่วนงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบการประเมินค่างานเพ่ือกําหนดกรอบตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งในการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้
จัดส่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว น้ัน 

ในการน้ี กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน พร้อมทั้งได้จัดทํา   
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทําการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน นักศึกษา และบุคคลที่เก่ียวข้องในการติดต่อ
ประสานงานหรือดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน แล้วให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข

การเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ประสงค์ขอปรับปรุง
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อ 22 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียนและบุคลากร และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)  

ในการน้ี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือ
สมทบการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตาม
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ความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2563 และที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. .... แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข

การเบิกจ่ายเงินบริจาคเพื่อสมทบการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ประสงค์ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ การ
ใช้เงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ซึ่งเป็นเงินรายได้ตาม
ข้อ 22 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักเรียนและบุคลากร และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)  

ในการนี้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในข้อ 34 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยให้ใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) พ.ศ. .... แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริหารงานวิชาการประสงค์กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลัง
หน่วยกิต สําหรับผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
การดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
เรียกเก็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ในการน้ี กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบ

คลังหน่วยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ 12 (2) วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 
2563 

2.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. .... 

ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบ

คลังหน่วยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... โดยให้กองกฎหมายปรับแก้ไข
ข้อความใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ในหน้า 2 ข้อ 5.3 สําหรับศิษย์เก่าซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย     
ให้ได้รับส่วนลด ร้อยละ 20 ทั้งน้ี ให้ปรับความในข้อ 5 ใหม่อีกคร้ัง 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต  

ทั้งน้ี มอบหมายให้ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาการกําหนดส่วนลดของอัตรา
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชาและชุดวิชาให้แก่นักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเพ่ิมขึ้น เพ่ือจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
อน่ึง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การกําหนดส่วนลดของอัตราค่าธรรมเนียมการ

ลงทะเบียนประเภทรายวิชาและชุดวิชาให้แก่นักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
และศิษย์เก่าซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อาจมีส่วนช่วยในการตัดสินใจสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) และเพ่ิมนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ไม่มี 

   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 

ไม่มี 
  

ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบ

ทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561 (ชั้นปีที่ 3) ด้วยแบบทดสอบ STEP 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคารที่ 

14 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแบบทดสอบ STEP ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ตามที่ศูนย์
บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสนอ น้ัน 

เน่ืองจากในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้กําหนดให้
เป็นวันเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทุกจังหวัด 
ทั้งน้ี เพ่ือให้การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัด
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ช้ันปีที่ 3) ด้วยแบบทดสอบ STEP ดังน้ี 

 
กําหนดวันจัดทดสอบ STEP (เดิม) กําหนดวันจัดทดสอบ STEP (ใหม่) 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 
- วังท่าพระ-ตลิ่งชัน  
- พระราชวังสนามจันทร์  

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 
- วังท่าพระ-ตลิ่งชัน 
- พระราชวังสนามจันทร์ 
- เพชรบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 
- วังท่าพระ-ตลิ่งชัน 
- พระราชวังสนามจันทร์ 
- เพชรบุรี 

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 
- วังท่าพระ-ตลิ่งชัน 
- พระราชวังสนามจันทร์ 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดทดสอบวัด   
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561 (ช้ันปีที่ 3) ด้วยแบบทดสอบ STEP ตามที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาค
การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิต

วิทยาลัย ประจําภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาค
ปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษตามความร่วมมือ (รับสมัครเฉพาะ
บุคลากรจากหน่วยงานที่ต้นสังกัดมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร) ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน
โครงการแล้ว ซึ่งกองกฎหมายได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วมี
ความเห็นว่า ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่ง
โครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการกําหนดอัตราค่าตอบแทนท่ีไม่ได้กําหนดอัตราไว้แน่นอน เห็นสมควรให้เป็น
อํานาจของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราจ่ายและ
วิธีการตามที่ระเบียบดังกล่าวกําหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
บัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ แล้วให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกําหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดวัดที่มหาวิทยาลัยจะนําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกปี     
โดยนโยบายผู้บริหารกําหนดให้นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายวัดที่อยู่ใกล้และไกลจากกรุงเทพมหานคร
หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี น้ัน 
 ในการน้ี กองกลางได้เสนอรายช่ือและรายละเอียดพระอารามหลวงใน 3 จังหวัด ซึ่งมีระยะ
ทางไกลจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธ์ุ รวมจํานวนทั้งสิ้น 
3 วัด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกําหนดวัดที่จะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยได้แนบบัญชี
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รายช่ือพระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513-
2563 พร้อมรายงานผลโครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนําผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจําปี พ.ศ. 2564 ไปถวายวัดในจังหวัดต่างๆ โดยให้กองกลางดําเนินการประสานงานตามลําดับ ดังน้ี 

1. วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร 
2. วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ก่อนประสานงานกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือดําเนินการต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา 11.10 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 













จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชงพ. ชง. ตำมค ำขอ ท้ังหมด
คณะจิตรกรรมฯ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป 0 1 1 1 1
คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0 1

ส านักหอสมุดกลาง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 0 1 1 1 1
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 0 1 1 1 1

กองงานวิทยาเขต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป 1 1 0 0 1
พระราชวังสนามจันทร์

รวม 2 4 3 3 5

 ระดับช ำนำญงำนพิเศษ

จ ำนวน
คนครอง

ช ำนำญงำนพเิศษ หนำ้ 1 / 1

User
Typewritten Text
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2563 วาระที่ 4.1.6.13

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text



จ ำนวน จ ำนวน รวม

ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง ชก. ปก. กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ
ตำมค ำขอ ท้ังหมด

สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1 1 1
คณะอักษรศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 4 4 4 4
คณะเภสัชศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1 1 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1 1 1
ส านักหอสมุดกลาง นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1 1 1
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ *4 14 18 18 18  * 1. ข้าราชการฯ ต าแหน่ง

(3+1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

ท่ียังไม่ได้เข้ารับการประเมินเพ่ือขอรับ
เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ 
จ านวน 1 ราย ได้แก่
 - นายสมเกียรติ ฉัตรช่ืนยศ 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
จ านวน 2 ราย ได้แก่
 -  นายไพร รุ่งเรือง 
 -  นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน 

 ระดับช ำนำญกำร (วิชำชีพเฉพำะ)

จ ำนวนคน
ครอง

ช ำนำญกำร หนำ้ 1 / 3



จ ำนวน จ ำนวน รวม

ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง ชก. ปก. กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ
ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวนคน
ครอง

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าหน่งนักคอมพิวเตอร์ช านาญการ
จ านวน 1 ราย ได้แก่
 - ว่าท่ีร้อยตรี ดร.บรรพต
ดลวิทยากุล
4, พนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จ านวน 14 ราย 

กองกิจการนักศึกษา พยาบาล 0 1 1 1 1

กองแผนงาน นักคอมพิวเตอร์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1 1 1
สถาปนิก 0 2 2 2 2
วิศวกรโยธา 0 2 2 2 2
วิศวกรไฟฟ้า *1 0 1 1 1 *มีข้าราชการ ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ช านาญการท่ีครองอยู่ ซ่ึงยังไม่ได้
เข้ารับการประเมินเพ่ือรับเงินประจ า

ช ำนำญกำร หนำ้ 2 / 3



จ ำนวน จ ำนวน รวม

ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง ชก. ปก. กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ
ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวนคน
ครอง

ต าแหน่งวิชาชีพระดับช านาญการ
จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายนิรันดร์ แสงพุ่ม

รวม 5 28 33 33 33

ช ำนำญกำร หนำ้ 3 / 3



จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด
บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 0 1 1 1 1
คณะจิตรกรรมฯ นักวิชาการอุดมศึกษา 0 2 3 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง

นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 0 0 1 0 0 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

คณะมัณฑนศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา 5 1 0 0 5
นักพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ 1 0 0 0 1

 ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

จ ำนวน
คนครอง

ช ำนำญกำรพเิศษ หนำ้ 1 / 18

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2563 วาระที่ 4.1.6.13

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text



จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

คณะโบราณคดี นักวิชาการอุดมศึกษา 0 2 3 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 0 0 1 0 0 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
นักวิจัย 0 0 1 0 0 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี

คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

คณะอักษรศาสตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา 3 3 4 2 5 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 0 2 1 1 1 ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน

ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ
ท าให้กรอบระดับช านาญการพิเศษ
ดังกล่าวว่างลง

ช ำนำญกำรพเิศษ หนำ้ 2 / 18



จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

คณะศึกษาศาสตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา 2 4 4 3 5 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน
ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ
ท าให้กรอบ ระดับช านาญการพิเศษ
ดังกล่าวว่างลง

คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา 5 12 1 0 5 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
นักวิทยาศาสตร์ 5 5 0 0 5 ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน
นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 1 1 0 0 1 ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ
นักพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ 1 0 0 0 1 ท าให้กรอบ ระดับช านาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักคอมพิวเตอร์ 0 1 1 1 1 ดังกล่าวว่างลง

คณะเภสัชศาสตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา 2 8 2 2 4 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
นักวิทยาศาสตร์ 2 3 0 0 2 ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน

ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ
ท าให้กรอบ ระดับช านาญการพิเศษ
ดังกล่าวว่างลง

ช ำนำญกำรพเิศษ หนำ้ 3 / 18



จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ นักวิชาการอุดมศึกษา 0 6 5 2 2 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นักวิทยาศาสตร์ 3 0 3 0 3 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 0 1 1 1 1 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี

คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

คณะสัตวศาสตร์ฯ นักวิชาการอุดมศึกษา 0 1 2 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นักวิทยาศาสตร์ 0 0 2 0 0 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
นักวิชาการเกษตร/นักการประมง/ 0 0 1 0 0 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
นักวิชาการสัตวบาล คนครองในระดับช านาญการ และยัง

ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

คณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการอุดมศึกษา 0 1 6 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

วิทยาลัยนานาชาติ นักวิชาการอุดมศึกษา 0 0 2 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

ส านักหอสมุดกลาง นักวิชาการอุดมศึกษา 3 7 4 2 5 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 1 1 1 0 1 ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน
บรรณารักษ์ 5 7 6 2 7 ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ

ท าให้กรอบ ระดับช านาญการพิเศษ
ดังกล่าวว่างลง

นักเอกสารสนเทศ 0 1 1 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นายช่าง 0 0 1 0 0 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 1 0 0 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี

คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

นักวิชาการช่างศิลป์/นายช่าง (ด้านช่างศิลป์) 1 0 0 0 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักคอมพิวเตอร์ 1 0 0 0 1

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 1 0 0 0 1 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักคอมพิวเตอร์ 6 4 4 2 8 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
วิศวกร 1 0 0 0 1 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี

คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

หอศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา 1 0 3 0 1 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นักวิชาการช่างศิลป์/นายช่าง (ด้านช่างศิลป์) 0 0 1 0 0 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 1 0 0 0 1 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

กองกฎหมาย นิติกร 0 0 2 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

กองกลาง นักวิชาการอุดมศึกษา 0 0 3 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

กองกิจการนักศึกษา นักวิชาการอุดมศึกษา 0 5 2 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
พยาบาล 1 0 1 0 1 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี

ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน 7 4 3 1 8 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน
ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ
ท าให้กรอบ ระดับช านาญการพิเศษ
ดังกล่าวว่างลง
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

นักบัญชี 0 1 1 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นักพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ 0 1 2 1 1 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี

ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

กองงานวิทยาเขต นักวิชาการอุดมศึกษา 10 3 2 0 10 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
พระราชวังสนามจันทร์ ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน

ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ
ท าให้กรอบ ระดับช านาญการพิเศษ
ดังกล่าวว่างลง

นักวิชาการช่างศิลป์/นายช่าง (ด้านช่างศิลป์) 1 0 0 0 1 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 0 0 1 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
นายช่าง 0 1 2 0 0 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
นักพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ 1 1 0 0 1 คนครองในระดับช านาญการ และยัง

ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี นักวิชาการอุดมศึกษา 0 1 2 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
พยาบาล 0 0 1 0 0 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี

ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

กองทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการอุดมศึกษา 0 2 2 1 1 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

กองบริหารงานวิชาการ นักวิชาการอุดมศึกษา 3 7 3 2 5 เน่ืองจากเดิมมีผู้ครองต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษอยู่แล้ว และใน
ปีถัดๆ ไปจะมีผู้เกษียณอายุราชการ
ท าให้กรอบ ระดับช านาญการพิเศษ
ดังกล่าวว่างลง
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

กองประกันคุณภาพการศึกษา นักวิชาการอุดมศึกษา 0 0 1 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

กองแผนงาน นักวิชาการอุดมศึกษา 0 1 3 1 1 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
นายช่าง 0 0 2 0 0 น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
สถาปนิก 0 0 1 0 0 ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
วิศวกรโยธา 0 0 1 0 0 คนครองในระดับช านาญการ และยัง
วิศวกรไฟฟ้า 0 1 1 1 1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ

ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

ส านักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน *1 1 2 0 1 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง
น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
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จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชกพ. ชก. ตำมค ำขอ ท้ังหมด

จ ำนวน
คนครอง

ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน
 * ปัจจุบันย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน

ส านักงานบริหารการวิจัยฯ นักวิชาการอุดมศึกษา 0 2 3 2 2
งานวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์/นักวิชาการอุดมศึกษา 1 0 0 0 1
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา 0 0 4 0 0 เน่ืองจากกรอบระดับต าแหน่งจะต้อง

น าไปบรรจุอยู่ในแผนอัตราก าลัง 4 ปี
ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังไม่มี
คนครองในระดับช านาญการ และยัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาท่ีจะ
ขอระดับช านาญการพิเศษได้ 
โดยตามเกณฑ์ผู้ท่ีจะขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษจะต้องครอง
ต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ท้ังน้ี ท่ีประชุมจึงมี
มติให้ชะลอการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปก่อน

รวม 77 106 111 28 105
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หมายเหตุ   ท้ังน้ี ไม่รวมคนครองท่ีได้รับการเทียบต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษหลังพ้นวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนด
              ระดับต าแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งกลุ่มอ านวยการ กลุ่มท่ีปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. 2562  โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. 
              ในการประชุมคร้ังท่ี 14/2563 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 ราย ได้แก่
              1. นางสาวสันนิภา  ก้องสมุทร (กองคลัง)
              2. นายสอาด  ศรีจันทร์ (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี)



จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชช. ชกพ. ตำมค ำขอ ท้ังหมด
คณะวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 1 5 1 0 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ นักวิทยาศาสตร์ 0 3 4 1 1
ส านักหอสมุดกลาง บรรณารักษ์ 0 5 2 2 2
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักคอมพิวเตอร์ 0 5 1 1 1
กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี/นักการเงิน/นักบัญชี 0 7 1 1 1
กองแผนงาน สถาปนิก 0 0 1 0 0

วิศวกรโยธา 0 0 1 0 0
นักวิชาการอุดมศึกษา 0 0 1 0 0

ส านักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน 0 0 1 0 0
รวม 1 25 13 5 6

 ระดับเช่ียวชำญ

จ ำนวนคน
ครอง

เชีย่วชาญ หนา้ 1 / 1



จ ำนวน จ ำนวน รวม
ส่วนงำน ช่ือต ำแหน่ง กรอบท่ีขอ กรอบท่ีได้รับ จ ำนวนกรอบ หมำยเหตุ

ชชพ. ชช. ตำมค ำขอ ท้ังหมด
ส ำนักหอสมุดกลำง บรรณำรักษ์ 0 0 1 1 1

รวม 0 0 1 1 1

คนครอง

 ระดับเช่ียวชำญพิเศษ

จ ำนวน

เชีย่วชาญพเิศษ หนา้ 1 / 1
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