
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 2/2564 

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

10. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
15. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

18. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
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20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
21. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 

2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

3. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

5. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

6. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
9. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

10. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
11. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
13. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
3. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
7. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันองัคารที่ 5 มกราคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันองัคารที่ 5 มกราคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2.1.1 การนําแจกันดอกไมไปทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ใหทรงหายจากพระอาการประชวร 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักพระราชวังไดออกแถลงการณ เรื่อง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร เนื่องจากทรง
ประสบอุบัติเหตุ ทรงลมระหวางทรงพระดําเนินออกกําลังพระวรกายตามปกติ ในเวลาเชาเมื่อวันจันทรที่ 11 
มกราคม 2564 ทรงไดรับบาดเจ็บที่ขอพระบาทท้ังขางซายและขางขวา เปนเหตุใหทรงพระดําเนินไมสะดวก 
คณะแพทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดถวายการรักษา และถวายความเห็นวา ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจ
ตางๆ เปนเวลาประมาณ 2 เดือน โดยสํานักพระราชวังไดเปดใหคณะบุคคล หนวยงานตางๆ สามารถรวม       
ลงนามถวายพระพรได นั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดนําแจกันดอกไมไปทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหทรงหายจากพระอาการ
ประชวร เมื่อวันจันทรที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพฯ  
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx 

ประจําเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อสงเสริม        
การเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ใหมีความรูความสามารถตั้งแต
ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) และสําเร็จการศึกษาไปเปนบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ออนไลน Speexx สําหรับชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
ไดพัฒนาความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเองควบคูกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแตละคณะวิชา นั้น 

 ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ       
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ประจําเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

ในประเด็นการถูกจํากัดสิทธิการแตงกายตามเพศสภาพ 
 
สรุปเรื่อง 

เนื่องดวยคํารองที่ยื่นตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 
(คณะกรรมการ วลพ.) สวนใหญเปนคํารองที่นิสิตนักศึกษารองเรียนสถาบันการศึกษาเนื่องจากถูกจํากัดสิทธิ
การแตงกายและไวทรงผมตามเพศสภาพในการเขาชั้นเรียน การสอบวัดผล การฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร และการใชรูปถายตามเพศสภาพในเอกสารขอจบการศึกษาและเอกสารรับรองผล
การศึกษา โดยคณะกรรมการ วลพ. จะมีคําวินิจฉัยใหสถาบันการศึกษาผูถูกรองปรับแกไขกฎ ระเบียบของ
สถาบันการศึกษาเพ่ืออนุญาตใหนักศึกษาสามารถแตงกายตามเพศสภาพในประเด็นดังกลาว 
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ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาการยื่นคํารองในเรื่องเดิมซ้ําๆ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจึงไดสงหนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ท่ี พม 0504/654 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เก่ียวกับคําวินิจฉัยคณะกรรมการ วลพ. ในประเด็นการถูกจํากัดสิทธิการแตงกายตาม
เพศสภาพ พรอมประกาศสถาบันการศึกษาผูถูกรองท่ีไดปรับแกไขตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายกองกฎหมายพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาศึกษาขอมูลคําวินิจฉัยคณะกรรมการ วลพ. ในประเด็นการถูกจํากัดสิทธิการแตงกายตาม
เพศสภาพ พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันเพ่ือปองกันการเกิดปญหาการยื่นคํารองในเรื่อง
ดงักลาว  
 
ระเบียบวาระที่  2.4 แจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 รายงานผลการจัดทํา Application หองสมุดกฎหมาย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ SMART ADMINISTRATION เพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อสงเสริม สนับสนุนนโยบาย
มหาวิทยาลัยดานพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือในการบริหารจัดการเปน Digital Transformation 
University โดยมอบหมายใหกองกฎหมายเปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการจัดทํา Application หองสมุด
กฎหมาย ซึ่งไดจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดวยงบประมาณเงินรายไดของกองกฎหมาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เปนเงนิจํานวน 460,000 บาท นั้น 

ในการนี้  กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดทํา Application 
หองสมุดกฎหมาย ซึ่งมีขอมูลของขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวของที่ประกาศใชแลวตั้งแต        
ป พ.ศ. 2559 ถึงปจจุบัน โดยสามารถเปดใชงานไดทั้งในรูปแบบ Desktop Application Mobile Application 
และเว็บไซต ผานเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการสามารถ
เขาถึงและคนหาไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหกองกฎหมายเวียนแจงและเผยแพรการใชงาน Application 
หองสมุดกฎหมาย ไปยังคณะวิชา/สวนงาน และผูที่สนใจตอไป 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา คณะอักษรศาสตร  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.2 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของ นางเตือนฤดี รักใหม ใหดํารง

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คณะมัณฑนศิลป 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

โดย นางเตือนฤดี รักใหม เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย ประกอบกับนางเตือนฤดี รักใหม ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย          
ในสาขาวิชาภาพยนตและดิจิทัล มีเดีย สังกัดภาควิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะมัณฑนศิลป               
จึงประสงคขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการใหนางเตือนฤดี รักใหม ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย              
ในสาขาวิชาภาพยนตและดิจิทัล มีเดีย นั้น 
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เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และที่
ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเงื่อนไขของผูมี
ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอื่น โดยจะตองใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานกอน และเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา ผลงานมีลักษณะเทียบเทากับ
ตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจะสามารถใชตําแหนงทางวิชาการนั้นๆ ได  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันที่ 
3 ธันวาคม 2563 ไดพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนางเตือนฤดี รักใหม แลว โดยมอบหมายให
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของเปนผูพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแลว มีความเห็นวา ผลงาน
ทางวิชาการของนางเตือนฤดี รักใหม ไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับการเทียบเคียง 
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว ในสาขาวิชา 8503 ออกแบบพาณิชยศิลป อนุสาขาวิชา 850301 ออกแบบนิเทศศิลป 
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควรกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา 8503 ออกแบบพาณิชยศิลป           
อนุสาขาวิชา 850301 ออกแบบนิเทศศิลป ใหแก นางเตือนฤดี รักใหม สังกัดคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางเตือนฤดี รักใหม ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ในสาขาวิชา 8503 ออกแบบพาณิชยศิลป อนุสาขาวิชา 850301 ออกแบบนิเทศศิลป สังกัดคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี อว 8601/3942 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 

2563 ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวเกลากัลยาภรณ สวัสดิ์มงคลกุล 
วุฒิ  Master of Arts in Interior Design จาก Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) สาธารณรัฐอิตาลี             
วาหากกรณีเปนขาราชการสมควรไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะไดนําไปใชเปนขอมูล           
ในการเทียบเคียงเงนิเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น  

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ที่ อว 0224.2/12582 ลงวันที่ 21 
ธั นว าคม  2563  แจ ง ให มหา วิ ทย าลั ยศิ ลป ากรทราบว า  ไ ด พิ จ า รณาแล วมี มติ ว า คุณวุฒิ ข อง                              
นางสาวเกลากัลยาภรณ สวัสดิ์มงคลกุล วุฒิ Master of Arts in Interior Design จาก Nuova Accademia             
di Belle Arti (NABA) สาธารณรัฐอิตาลี เปนคุณวุฒิของตางประเทศที่เทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร                  
วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคอื กระทรวงศึกษาธิการ)  
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เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2338/2563 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2563 สั่งบรรจุแตงตั้ง นางสาวเกลากัลยาภรณ สวัสดิ์มงคลกุล วุฒิ Master of Arts in Interior Design จาก 
Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) สาธารณรัฐอิตาลี เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1002-021 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท (ใหรับเงินเดือนวุฒิ
ปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 
บาท ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ Master of Arts in Interior Design จาก Nuova 
Accademia di Belle Arti (NABA)  สาธารณรั ฐ อิตาลี  ให )  สั งกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน                  
คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2563 

คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวเกลากัลยาภรณ 
สวัสดิ์มงคลกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1002-021 
สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Arts in Interior 
Design จาก Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) สาธารณรัฐอิตาลี เพ่ิมขึ้น ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2562 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,500 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 9
กันยายน 2563 ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวเกลากัลยาภรณ สวัสดิ์มงคลกุล ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่              
A-1-1002-021 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป จากวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,500 บาท เปนวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 
2563 ซึ่งเปนวันที่เขาปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวองัคณา ศรีบุญรอด 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 74/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 อนุมัติใหจัดสรร

อัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา และลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ตามการแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562 เปนตนมานั้น    

เนื่องดวยกองทรัพยากรมนุษยไดมีการปรับเปลี่ยนภาระงานของหนวยงานภายในกอง เพ่ือให  
การดําเนินงานมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึนและรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนี้      
จึงประสงคขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย 
นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ )  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน ง                    
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-165 จากสังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย           



 9

กองทรัพยากรมนุษย ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย โดยไดรับเงินเดือน            
เทาเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0307-165 จากสังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย ไปตั้ง
จายในสังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย โดยไดรับเงินเดือนเทาเดิมและใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมมีกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 กรอบ นั้น  

เพ่ือใหการบริหารอัตราและงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขอเปลี่ยน
เลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอย จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้
 1. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1506-301 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 2. ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1508-304 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1508-305 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา             
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1506-301 เปนตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขท่ี A-2-1506-006 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
 2. จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1508-304 เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่                
A-2-1508-007 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. จากตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1508-305 เปนตําแหนงอาจารย 
ตําแหนงเลขที่  A-2-1508-008 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา                 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ที่มีสถานภาพทดลองงาน   

 
สรุปเรื่อง 

เนื่องดวยปจจุบันการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา มีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 21 กําหนดใหมีการ
ประเมินและทําสัญญาจาง ดังนี้ 

(1) การจางครั้งแรก ใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง
หนึ่งป โดยใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน 

กรณีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเห็นวาระยะเวลาการประเมิน            
ครบกําหนดหกเดือนแลว แตจากการพิจารณาเบื้องตนเห็นวาสมควรใหมีการขยายระยะเวลาประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแกพนักงานมหาวิทยาลัยคนใด ใหนําเสนอขออนุมัติ ก.บ.ม. พิจารณาการขยายระยะเวลาประเมิน
ทดลองปฏิบัติงานดังกลาว ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาดังกลาวเมื่อรวมกับระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน        
ครั้งแรกแลวตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันบรรจุเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(2) การจางพนักงานประจําซึ่งผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานดวยคะแนนต่ํากวาระดับ          
ดีมาก ใหทําสัญญาจางเปนระยะเวลาหนึ่งป ในกรณีที่วันสิ้นสุดสัญญาจางไมตรงกับวันสิ้นปงบประมาณใหทํา
สัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณของปนั้น จนกวาจะผานการประเมินการปฏิบัติงานดวยคะแนนระดับ           
ดีมากขึ้นไป จึงใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  

(3) การจางพนักงานประจําซึ่งผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานดวยคะแนนระดับ         
ดีมากขึ้นไป ใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

สัญญาจางเปนพนักงานประจําตาม (2) และ (3) ใหสิ้นสุดสัญญาจางในวันสิ้นปงบประมาณ 
ซึ่งพนักงานฯ ดังกลาว เม่ือผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว ผลการประเมินจะเปนตัวกําหนดวาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําดังกลาว จะไดรับการจางตอไปหรือไม คะแนนการผานประเมินจะสงผล
ตอการจางในลักษณะ 1 ป หรือจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ซึ่งที่ผานมาไมมีปญหา
อุปสรรคใดจากการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับดังกลาว 
  แตการบริหารงานบุคคลในชวงระยะเวลากอนใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เปนการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 ประกอบกับประกาศ ก.บ.พ. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง หลักเกณฑการบรรจุแตงตั้ งและประเมินการปฏิบัติ งานพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ขอ 4 ไดกําหนดใหการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหมีกําหนดเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตหากระยะเวลาตามสัญญาจาง          
นอยกวา 6 เดือน และมีการตอสัญญาจาง ใหนับระยะเวลาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามสัญญา
จางฉบับแรกรวมเขากับระยะเวลาตามสัญญาจางที่จางตอเพื่อใหครบกําหนดเวลาไมนอยกวา 6 เดือน และ       
ขอ 9 กําหนดในเรื่องการตอสัญญาจาง การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง และระยะเวลาการจางวากรณีที่เปน การ
ตอสัญญาจางจากสัญญาจางครั้งแรก ใหมีการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง ถาผลการประเมินฯ ไดคะแนนตั้งแต
รอยละ 60 ขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 80 ใหตอสัญญาจางเปนพนักงานสถานภาพชั่วคราว มีระยะเวลาการจาง       
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ไมเกิน 1 ป แตถาผลประเมินฯ ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป ใหตอสัญญาจางเปนพนักงานสถานภาพ
ประจํา มีระยะเวลาจาง 3 ป กรณดีงักลาว จึงมีพนักงานฯ บางรายที่มีระยะเวลาการตอการจาง คาบเกี่ยวหรือ
ใกลเคยีงกับระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงาน จงึทําใหบางคณะ/หนวยงานไดทําการประเมินตอการจางโดย
ไมไดทําการประเมินทดลองปฏิบัติงานกอน อยางไรก็ดี แบบประเมินเพ่ือการทดลองปฏิบัติงานและแบบ
ประเมินเพ่ือการตอการจาง จะมีหัวขอการประเมินแบบเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติเปนหลักการวา
พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับการตอการจางแลวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 เปนผูผานการทดลองปฏิบัติงานตั้งแตครั้งที่ไดรับการประเมินตอการ
จางตามขอเท็จจริงดังกลาวดวย       
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติเปนหลักการวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับการตอการจาง
แลวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 เปนผู
ผานการทดลองปฏิบัติงานตั้งแตครั้งที่ไดรับการประเมินตอการจาง 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 ขอเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน              

ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบด ี
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดสั่งบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัด   

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จํานวน 8 ราย ดังนี้  
1. นางสาวชนมน ปฐมกนก  ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ 
2. นายสี่ทิศ ลิ้นทอง  ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ 
3. นางสาวภัทรธิดา สาลีสี  ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
4. นางสาวนภัสวรรณ จินดารัตนมณี  ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
5. นางสาวปาณิสรา จรัสสรภัค  ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
6. นายสุธิชัย บุญยอ  ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
7. นางสาวนิจจารี จันทรจินดา  ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
8. นางสาวกิ่งกาญจน อุณยเกียรติ  ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรดังกลาวขางตน 

โดยมีรองอธิการบดีฝายคลัง เปนประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นั้น  
เนื่องดวยมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวประไพพิมพ สุธีวสินนนท พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย และดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง ลาออกจากงานและพนจาก
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2756/2563      
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 8 ราย ดังกลาวขางตน จาก “รองอธิการบดีฝายคลัง” เปน “รองอธิการบดีฝาย
บริหาร” 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี จํานวน 8 ราย 
ดังกลาวขางตน จาก “รองอธิการบดีฝายคลัง” เปน “รองอธิการบดีฝายบริหาร” 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ และขอแกไขสังกัดที่ยาย
ตัดโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือน 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีมติ ดังนี้  
 1. อนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขที่ S-1-0305-129 สังกัดงานพัสดุ 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขที่ S-1-0303-129 ไปตั้งจายใน
สังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 โดยใหไดรับเงนิเดือนเทาเดิมใน
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
 2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-129 จากตําแหนงนักพัสดุ
ปฏิบตักิาร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
 โดยมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งฯ ท่ี 33/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา พูลเทพ 
ตําแหนงเลขที่ S-1-0305-129 สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี 
จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมใน
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 33/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 
ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางวิภาดา 
พูลเทพ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-129 สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงาน
อธิการบดี จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เรียบรอยแลว             
โดยเห็นวา นางวิภาดา พูลเทพ เปนผูมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ           
จึงมีความประสงค ดังนี้  

1. ขออนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย
ดังกลาว จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัตกิาร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

2. ขอแกไขสังกัดที่ยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ราย นางวิภาดา พูลเทพ จากเดิม
ไปตั้งจายในสังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปน ไปตั้งจายในสังกัดงานสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน  
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย         
นางวิภาดา พูลเทพ จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   
 2. อนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ราย นางวิภาดา พูลเทพ จากเดิม              
ไปตั้งจายในสังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปน ไปตั้งจายในสังกัดงานสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงนิงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ  
ซึ่งในสวนของกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา นั้น  

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดีประสงคขออนุมัตดิังน้ี  
1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 

1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพื่อรองรับการเปดสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาทายนี้ 

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 
1 อัตรา โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพื่อรองรับการเปดสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศกึษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบด ี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี ้
 1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน            
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-238 
สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบด ี
 2. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน             
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงเลขที่ S-1-0303-239 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 การขออนุมัติปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติปรับระดับชั้นงาน ลูกจางประจํา 

ราย นางดวงใจ ประเสริฐสังข เลขที่ตําแหนง 13 จากพนักงานธุรการ ส 1 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตรา
คาจาง 25,670 บาท เปนพนักงานธุรการ ส 2 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราคาจาง 26,460 บาท นั้น  

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหนง) และกลุ มงาน ใหสวนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเปน ภารกิจของสวนราชการ และประโยชนของทางราชการ ดังนี้ 

 1. การปรับระดับชั้นงาน สวนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจํา
จากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได เมื่อผู ดํารง
ตําแหนงมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา ทั้งนี้ ไมเกิน
ระดับสูงสุดในแตละสายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว 

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

 3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)/กลุมงานที่ลูกจางประจําครองตําแหนงอยูเดิมเปนสาย
งาน (ชื ่อตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว และสวนราชการตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคลองตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 นอกจากนี้ การเปลี่ยนตําแหนงดงักลาว กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0428/
ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางประจําของ
ลูกจางประจํา และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง    
การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และหนาที่โดยยอของ
ตําแหนงไว ดังนี ้

พนักงานธุรการ กลุมงานสนบัสนุน ระดับ 2 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
 1. แตงต้ังจากผูดํารงตาํแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที ่เกี ่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏบิัติงานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 
 3. แตงตั้งจากผู มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่ และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ 
 4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที ่
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  หนาที่โดยยอของตําแหนง  
 1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการรับ สง ลงทะเบียน แยก
ประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เก่ียวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและราง
หนังสือโตตอบงายๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสาร สิ่งพิมพกอนทําการพิมพ 
ตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เก่ียวกับการบันทึกขอมูล ตรวจทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรมตางๆ พิมพและ
คัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 
 2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุดใหคงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตางๆ 
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ขอพิจารณา  

  เมื่อพิจารณาตามคําชี้แจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แลว 
 กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี เสนอปรับระดับชั้นงาน นางดวงใจ ประเสริฐสังข เลขที่
ตําแหนง 13 ตําแหนงพนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 1 เปน ตําแหนงพนักงานธุรการ กลุมงาน
สนับสนุน ระดับ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตําแหนงพนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2         
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดไว คอื “แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานธุรการ 
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป” ประกอบกับหนาที่ (โดยยอ) ตามแบบบรรยายลักษณะ
งาน (แบบ ลปจ.1) ของตําแหนงพนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2 มีความสอดคลองกับลักษณะงาน
และหนาที่ (โดยยอ) และงานที่ไดรับมอบหมายของตําแหนงใหมทีข่อปรับระดับชั้นงาน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับระดับชั้นงาน ลูกจางประจํา ราย นางดวงใจ 
ประเสริฐสังข เลขที่ตําแหนง 13 จากพนักงานธุรการ ส 1 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราคาจาง             
25,670 บาท เปนพนักงานธุรการ ส 2 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราคาจาง 26,460 บาท สังกัด          
กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ รายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นั้น  
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บัดนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดจัดทําเปนรายงานระดับสถาบัน ดังนี ้

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานของรัฐ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่กองแผนงานเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 ทั้งนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายการสงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสามารถดานภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศกึษาตามเกณฑวัดผลความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบ          

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับปรุง
อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด เพื่อใหการ
บริหารจัดการในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP-Silpakorn Test of English Proficiency) 
และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัด (Intensive Course) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศกึษา มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น นั้น 

 ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ       
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแก
อาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการสอบของคณะวิทยาศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงอัตราคาตอบแทนแกอาจารย ผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนและการสอบของคณะ
วิทยาศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตรา
จาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแกอาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนและการสอบของคณะวิทยาศาสตร โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนแกอาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย       
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนและการสอบของคณะวิทยาศาสตร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ี

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
ในสวนของคณะศึกษาศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
 ไมมี 
   
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ จํานวน 3 หนวยกิต หนวยกิตละ 1,050 บาท 
ใหแกนักศึกษาพิเศษโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและ
กิจการตางประเทศ ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 39 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 122,850 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นสองพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) โดยนักศึกษาเขาศึกษาระหวางวันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ 
2564 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ ใหแกนักศึกษาพิเศษ 
จํานวน 39 ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 122,850 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) 
ตามความในหมวด 4 ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2558 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 39 
ราย รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 122,850 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) ตามความใน
หมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2558 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ  
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
 ไมมี 
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เลิกประชุมเวลา 10.50 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 
 


