
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 16/2562

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
7. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ

10. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
11. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
12. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
15. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ศ.ดร.คณิต 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.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ

10. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ



2

12. อ.ดร.วัชราภรณ รวมธรรม รองคณบดีฝายบริหาร รักษาการแทน กรรมการ
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

13. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
14. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
15. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
16. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
17. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
18. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
4. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
5. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
6. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
7. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
8. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางมุจลินท สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง
12. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม
2. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้



3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 15/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 15/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหแกไขรายงานการประชุมหนา 17 ในสวนของมตใิหม เปนดังนี้
“ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค จัดทําระเบียบ/ประกาศกําหนดอัตราคาใชจายสําหรับคณะวิชาท่ีประสงคใชโปรแกรมตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวชิาการ Turnitin”

แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 โครงการฝกอบรมผูประเมิน “Refresh Assessor and New EdPEx

Assessor” มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนท่ี 2

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร/อาจารยในการทําหนาท่ีเปน

ผูประเมินคุณภาพระดับคณะ/หนวยงานและสถาบัน ดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ
(EdPEx) โดยท่ีผานมาไดจัดกิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินคุณภาพภายในองคกรตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx (SU EdPEx Internal Assessor) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุนท่ี 1 แกคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถเพ่ือพัฒนาตอยอดความรูในการเปนผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/หนวยงานและสถาบัน เม่ือวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561
ซึ่งมีผูผานการอบรมไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูประเมิน จํานวน 17 คน จากผูท่ีมีคุณสมบัติ จํานวน 39
คน ท้ังนี้ ผูท่ีมีรายชื่อดังกลาวสามารถเปนกรรมการประเมินระดับคณะและสถาบันไดโดยตองผานการอบรมใน
หลักสูตร Refresh Assessors และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางครบถวน ซึ่งปจจุบัน
สัดสวนของผูประเมินระดับคณะ/หนวยงานและสถาบันมีสัดสวนยังไมเพียงพอตอความตองการ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดจัดโครงการฝกอบรมผูประเมิน “Refresh Assessor and
New EdPEx Assessor” มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 4-6 กันยายน 2562 ณ หองประชุม 314-
316 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางการประเมินของเกณฑ EdPEx ใหแกผูประเมินรายเดิม และสรางความรูความเขาใจในการทําหนาท่ีเปน
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาแกผูประเมินรายใหม ซึ่งจะนําไปสูการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันและมีคุณภาพ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และขอเชิญผูบริหารเขารวมโครงการตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกลาวดวย
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 โครงการหลักสูตร “Introduction to Thailand Quality Award (TQA)
- Lecture”

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561

ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยใชระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence : EdPEx) ท่ัวท้ังองคกรตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป โดยมหาวิทยาลัย
ไดขับเคลื่อนการสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ท้ังในระดับ
ผูบริหาร อาจารย และบุคลากร ซึ่งเกณฑ EdPEx ไดมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน
โดยเฉพาะผูนําท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย นําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ
ท้ังองคาพยพ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยางกาวกระโดด นั้น

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบโครงการหลักสูตร
“Introduction to Thailand Quality Award (TQA) - Lecture” โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ในวันท่ี
17 กันยายน 2562 เวลา 08.30-17.30 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจและเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผูบริหารในการพัฒนาองคกร ทราบแนวคิด/แนวทางการบริหารจัดการองคกรท่ีประสบความสําเร็จ โอกาสใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง นําพา
มหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการอยางยั่งยืน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 แบบฟอรมนําสงขอมูลของหนวยงานเพื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ QR Code

สรุปเรื่อง
ดวยงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา QR Code เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

เพ่ิมชองทางใหคณะวิชา/สวนงานในการนําสงขอมูลเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการของ
คณะวิชา/สวนงาน โดยสแกน QR Code พรอมกรอกขอมูลรายละเอียดใหครบถวน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอความรวมมือใหคณะวิชา/สวนงานจัดสงขอมูลโครงการ/กิจกรรม
ผาน QR Code แบบฟอรมนําสงขอมูลของหนวยงานเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวนฤมล รักช่ืน เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-471 เดิมเปนอัตราของ นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ ซึ่งไดยายไปดํารงตําแหนง
เลขท่ี 2-2-24-1235 นั้น

คณะมัณฑนศิลปไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวนฤมล รักชื่น
วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวนฤมล รักชื่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-471 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป
คณะมัณฑนศิลป พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. อาจารยชนิศา ชงัดเวช กรรมการ
3. อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยอติวรรธน วิรุฬหเพชร กรรมการ
5. อาจารยคณิตา มีชูบท กรรมการ
6. นายศุภฤกษ ทับเสน เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนฤมล รักชื่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-471 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจาง นางสาวญาณิศา ทองฉาย เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-26-539 เดิมเปนอัตราของ นางสาวชญาณี สัมพันธารักษ ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก
ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 นั้น

วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวญาณิศา
ทองฉาย วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อนุรักษศิลปกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวญาณิศา ทองฉาย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-26-539 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท
สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายกิจการพิเศษ กรรมการ
4. นางสาวโกลัญญา สุขประสม เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวญาณิศา ทองฉาย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-26-539 อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,750 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวภณิดา พรายแกว เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-6-05-137 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) นั้น
คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวภณิดา

พรายแกว วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตรจึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวภณิดา พรายแกว เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี 1-6-05-137 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
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1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายวิชาการ กรรมการ
4. อาจารยอุไรวรรณ ธรรมศิริพงษ กรรมการ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
5. นางสาวธัญรดา  ชื่นทรวง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภณิดา พรายแกว เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-137 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

3 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ
1. นายวรรณฤทธิ์ กะรินทร วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-480 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2562

2. นางสาวนัชชา สวัสดิชัย วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Product & Furniture Design
จาก Kingston University London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-540
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี
2 มกราคม 2562

3. นางสาวภัทรินทร เทียนดํา วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการเงิน) จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-448 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 3 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



8

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช

ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-2-23-174 นั้น
และตามมติ ก.บ.ม. ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยน

เงื่อนไขการบรรจกุรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174 โดยผูสมัคร
ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทํา
วิทยานิพนธ ทางดานโลจิสติกสหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับ
ปริญญาโท ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ ทางดานโลจิสติกสหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวของ ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ปรากฏวาไมมีผูสมัครในตําแหนง
ดังกลาว

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี ่ยนเงื ่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดร ับสมัคร
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานโลจิสติกส หรือสาขาท่ีเก่ียวของ หรือ
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดานโลจิสติกส หรือสาขาท่ีเก่ียวของ
โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
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2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถสรร
หาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน ตองยื่น
เรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใช
ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

3 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
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คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายบุญรอด ชาติยานนท พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-26-1246 อัตราเงินเดือน เดือนละ 54,840 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแตวันท่ี 5 เมษายน 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน
นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 54,840 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

2. นางสาวดวงพร วิฆเนศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-12-327 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,150 บาท
สังกัดฝายวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงาน
การเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2562
ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,150 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

3. นายอภินันท สิรินราพรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-3-09-618 อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,340 บาท สังกัดงาน
บริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุญาตให
ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
4 มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตั้งแตวันท่ี
30 เมษายน 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน
เดือนละ 18,340 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให เพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เฉพาะสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี
15/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบใหยกเลิกความในขอ 11 (1) ของประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 14 กันยายน
2559 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2562  นั้น

เนื่องจากมีการแกไขเพ่ิมเติมสวนงานภายในของสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร และเพ่ือให
การบริหารจัดการภายในคณะศึกษาศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะศึกษาศาสตรไดสงบัญชีรายละเอียด
การจัดสรรตามการแบงหนวยงานภายในของสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสรางองคกรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 โดยขอ 2 (1) กําหนดใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนสวนงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสวนงานและหนวยงานภายใน
การบริหารงานและการกําหนดตําแหนง พ.ศ. 2559 กําหนดวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีภาระหนาท่ีในการ
สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังภาระหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหมีหัวหนาสวนงานซึ่งแตงตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา
เรียกวา “ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย” เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย แลวนั้น

ดวยขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา
และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 กําหนด ดังนี้

การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการ
คณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวยการรับสมัคร
และใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด
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ใหคณะกรรมการ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้
(1) ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะ

ประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
(2) ประเมินจากแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหนงใหม
(3) พิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการและสรุปผลเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหนา
หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และ
กลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย โดยประกอบดวยผูมีตําแหนง ดังนี้

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
5. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ

อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561
ขอ 19 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงาน

ประจําใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งนักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัย
(2) จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
(3) เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดหลักสูตรใหมหรือสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบายและ

ความจําเปนของมหาวิทยาลัย
(4) เกณฑอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ 21 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา ใหจัดสรรตามเหตุผลและความจําเปน โดยใชหลักเกณฑจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตอสาย
วิชาการ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ ไมนับรวมอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีภารกิจ
เฉพาะซึ่งไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน ลูกจางประจําของสวนราชการ และลูกจางมหาวิทยาลัย

การจัดสรรกรอบอัตรากําลังใหคํานึงถึงภารกิจท่ีสําคัญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน โดยไมกระทบตองบประมาณของสวนงานเกินสมควร

ขอ 23 ใหมหาวิทยาลัยใชกรอบอัตรากําลังท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวตามขอ 7 เปนหลัก
ในการจัดทํางบประมาณประจําป เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณของปท่ีสี่ตามแผนอัตรากําลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หากยังมีกรอบอัตรากําลังท่ีเหลืออยู ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวท่ีสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชในการบริหารอัตรากําลังตอไป

ขอ 24 กรอบอัตราวางระหวางปซึ่งมีงบประมาณรองรับไวแลว ใหสวนงานใชกรอบอัตราวาง
ดังกลาวเพ่ือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยในประเภท สายงาน และตําแหนงเดียวกัน
เปนการทดแทนได ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีกรอบอัตราดังกลาววางลง

ขอ 25 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณในแตละป หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งวางจากการเกษียณ
อายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัย ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวท่ีสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังตอไป

ใหอธิการบดีโดยมติของ ก.บ.ม. มีอํานาจในการบริหารกรอบอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง
ตามเหตุผลและความจําเปน

ในกรณีกรอบอัตราวางระหวางปซึ่งไมสามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จไดภายในสองปตามขอ 24 ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวท่ีสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังตอไป หรือกรณีมีเหตุผลและความจําเปน
ใหขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีกตามระยะเวลาท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ขอ 26 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย
แลว ใหเปนอํานาจหนาท่ีของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.

ใหอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงาน บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง โดยมอบภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง

ในการบริหารกรอบอัตรากําลังสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหาร
กรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 ดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยจึงประสงคจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหกับมหาวิทยาลัย สําหรับผูดํารงตําแหนงสายบริหาร และจัดสรรใหกับคณะวิชาและสวนงานตางๆ ท่ีวางลง
เนื่องจากมีการเกษียณอายุ โดยใหคณะวิชาและสวนงานตางๆ นํากรอบอัตราวางดังกลาวไปบริหารจัดการ
โดยดําเนินการใหเปนไปตามขอ 19 ของขอบังคับดังกลาว และจัดสรรกรอบอัตราวางสําหรับจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยดวยงบประมาณเงินรายได ดังนี้

1. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายบริหาร
กลุมบริหารวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 24 อัตรา ท้ังนี้ เม่ือรวมกับกรอบอัตราจํานวน
5 อัตรา ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 29 อัตรา มหาวิทยาลัยจะไดใชเปนกรอบอัตราสําหรับ
รองรับผูบริหารวิชาการ ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีหรือเทียบเทา
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2. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ จํานวน 27 อัตรา ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้น
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 (วันท่ี 30 กันยายน 2561)

อนึ่ง การใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดินตองคํานึงถึง
งบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในปนี้อาจจะลาชากวาปกติ ดังนั้น ใหคณะ
วิชาและสวนงานเสนอขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
จัดสรร ตอ ก.บ.ม. กอนท่ีจะดําเนินการสรรหาตอไป ท้ังนี้  ตั้ งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนต นไป
เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับงบประมาณ

ในการใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ใหคณะวิชาใชบรรจุและแตงตั้ง
นักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัย เปนลําดับแรกกอน

ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรรรวมไว
ท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายบริหาร

กลุมบริหารวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 24 อัตรา ท้ังนี้ เม่ือรวมกับกรอบอัตราจํานวน
5 อัตรา ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 29 อัตรา มหาวิทยาลัยจะไดใชเปนกรอบอัตราสําหรับ
รองรับผูบริหารวิชาการ ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา

2. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตรา
เกษียณ จํานวน 27 อัตรา  ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้น
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 (วันท่ี 30 กันยายน 2561)

อนึ่ง การใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดินตองคํานึงถึง
งบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในปนี้อาจจะลาชากวาปกติ ดังนั้น
ใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับจัดสรร ตอ ก.บ.ม. กอนท่ีจะดําเนินการสรรหาตอไป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับงบประมาณ

ในการใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ใหคณะวิชาใชบรรจุและแตงตั้ง
นักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัย เปนลําดับแรกกอน

3. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรรรวมไว
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ท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.)

สรุปเรื่อง
ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูง ข้ึน พ.ศ.  2562 ขอ 15 กําหนดให ก.บ.ม.  แตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน เรียกโดยยอวา “ก.พ.ต.” โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ประกอบดวย

(1) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ
(2) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนรองประธานอนกุรรมการ
(3) คณบดี หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งเลือกกันเอง

จํานวน 3 คน เปนอนุกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนอนุกรรมการ
ท้ังนี้ ใหผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย เปนเลขานุการ โดยมีหัวหนางานและบุคลากรของ

กองทรัพยากรมนุษยรวมจํานวนไมเกิน 3 คน เปนผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยกลุมปฏิบัติการและกลุมปฏิบัติงาน ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน โดยมีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี้
(1) พิจารณาผลการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ

ตําแหนงท่ีจะประเมินตามท่ีคณะกรรมการประจําสวนงานไดดําเนินการตามขอ 23 (2)
(2) พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(3) พิจารณาผลการประเมินจากคณะอนกุรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (2)
(4) รับทราบผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ
(5) พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา
สวนการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหเสนอ

ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(6) เสนอใหปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอกําหนด

ระดับตําแหนงใหสูงข้ึน โดยใหเสนอ ก.บ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัย แลวแตกรณี พิจารณาใหความเห็นชอบ
(7) พิจารณากําหนด ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของเอกสารแบบคําขอ

และขอมูลท่ีจําเปนท่ีใชในการขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน
(8) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือใหทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ ก.พ.ต.
(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี ก.บ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนง
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป โดยประกอบดวยผูมีตําแหนง ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
8. หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
9. นางสาวสุนทรี  รุงเรือง ผูชวยเลขานุการ

10. นางสาวทวีพร  ก้ัวะหวยขวาง ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การกําหนดกรอบตําแหนงและระดับตําแหนงในการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึน

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันท่ี

7 มีนาคม 2562 แจงวาคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได
พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะไดพิจารณากระบวนการ ข้ันตอน ปญหา อุปสรรค
และผลการดําเนินการในปจจุบันแลวมีขอสังเกตวา สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงดําเนินการประเมินคางานของ
ตําแหนงเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงไมถูกตอง มีการนําข้ันตอนการประเมินคางานของตําแหนงและการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลเขามาปะปนกัน ซึ่งอาจทําใหผลการวิเคราะหและประเมินคางานไมถูกตองตามความเปนจริง
และเม่ือตรวจสอบพบวาการกําหนดกรอบของตําแหนงนั้นไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ.กําหนด
แลว ก็ยอมมีผลกระทบตอบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งไปแลวดวย นั้น

ในการนี้ ก.พ.อ. ไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะ
ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรณีสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ใหเสนอขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
เพ่ือใหไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงไดเฉพาะกรณีตําแหนงของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงวิชาการ และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยใหดําเนนิการ ดังนี้

1. กรณีตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
วิเคราะหภารกิจของหนวยงานและประเมินคางานเพ่ือวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน เพ่ือจัดทํากรอบของตําแหนงและจํานวนตําแหนงในแตละ
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ประเภทและระดับตําแหนงท่ีมีอยูในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด (ท้ังขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติกรอบตําแหนงและจํานวนตําแหนงแลว ใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดทําทะเบียนตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ทบ.3) ตามรูปแบบท่ี ก.พ.อ.กําหนด
พรอมท้ังจัดสงเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดไวในแนวปฏิบัติฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ือเสนอ ก.พ.อ.พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
ท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนงตอไปหากพนระยะเวลาท่ีกําหนดไปแลวสถาบันอุดมศึกษาใดยังดําเนินการ จัดทํา
กรอบของตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษาไมแลวเสร็จ จะดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตามแนว
ปฏิบัติเดิมอีกไมได จนกวาจะดําเนินการจัดทํากรอบของตําแหนงใหแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบการ
จัดทําทะเบียนตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาจาก ก.พ.อ.กอน จึงจะดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ตอไป

ท้ังนี้ กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องการขอกําหนดตําแหนงไวแลวกอนที่จะไดรับแจง
แนวปฏิบัตินี้ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมตอไปได ท้ังนี้ วันท่ีแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตองไมกอนวันท่ี
มีผลการประเมินคางานและไดรับอนุมัติกําหนดตําแหนง

ในชวงท่ีผานมามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดจํานวนกรอบตําแหนง
และระดับตําแหนง ดังนี้

1. ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 ลงวันท่ี 13 มีนาคม  2556
ไดพิจารณาอนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป พ.ศ. 2557-2561 โดยมีมติเห็นชอบ
กรอบตําแหนงเพ่ือรองรับการกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน สําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
ตามประเภทและระดับตําแหนงตางๆ ดังนี้

(1) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ (เปนสายงานท่ีมี
วุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี) กําหนดใหมีไดทุกตําแหนง

(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ (เปนสายงานท่ีมีวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป) กําหนดใหมีไดทุกตําแหนง  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ กําหนดใหมีการปรับปรุงกรอบเพ่ิมเติม จํานวน 29 อัตรา

(3) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กําหนดใหมี
กรอบตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ไดแก บรรณารักษเชี่ยวชาญพิเศษ ดานบริหาร

2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(5)/ว 1092 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2557
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจะตองวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน เพื่อพิจารณากําหนดระดับตําแหนงและ
จํานวนตําแหนงท่ีพึงมีในหนวยงานนั้นๆ บนหลักการยึดถืองานเปนหลัก การประเมินคางานจึงเปนการวัดคุณภาพ
ของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ
และประสบการณท่ีตองการในการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ เพ่ือกําหนดกรอบตําแหนง ระดับตําแหนง และ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเคยไดรับอนุมัติกรอบ
ตําแหนงจาก ก.ม. ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/15402 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2537

3. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานเพ่ือวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน
หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีตองการ
ในการปฏิบัติงานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 375/2558 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2558
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4. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลัง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร
และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 กําหนดใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังของระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน
ใหกําหนดจํานวนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา ดังนี้

(1) ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ใหมีจํานวนกรอบไดทุกตําแหนงท่ีมีคนครอง
(2) ระดับอ่ืนๆ ท่ีสูงกวาระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ใหมีจํานวนกรอบได

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 กําหนดใหการกําหนดจํานวนท่ีพึงมีไดของระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น ใหมีการประเมินคางานของตําแหนงเพื่อวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาท่ี
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีตองการในการ
ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงานเปนสําคัญ โดยหลักเกณฑ วิธีการประเมินคางาน และคะแนน
การประเมินคางานของตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีอธิการบดีประกาศกําหนดโดยมติ ก.บ.ม.

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยศิลปากรสอดคลองตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. 2553 และแนวปฏิบัติท่ี ก.พ.อ.แจง จึงเห็นสมควรดําเนินการดังนี้

1. เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ทราบ และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานตามหลักเกณฑ
ท่ี ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการประเมินคางาน และคะแนน
การประเมินคางานของตําแหนงสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562 ขอ 7 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคางานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผลการประเมินการวัดคุณภาพของตําแหนงตาม
ลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถและประสบการณ
ท่ีตองการในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย

(1) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ
(3) หัวหนาสวนงานจํานวนไมนอยกวาสี่คน เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษยเปนเลขานุการ และบุคลากรของกองทรัพยากรมนุษย

เปนผูชวยเลขานุการ
ดังนั้น จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน เพ่ือดําเนินการวิเคราะหภารกิจ

ของสวนงานและประเมินคางานเพ่ือวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพ
และความยุงยากของงาน และพิจารณากรอบของตําแหนงและจํานวนตําแหนงแตละระดับตําแหนงท่ีพึงมีในภาพรวม
ของแตละสวนงาน (ท้ังขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) เชน ระดับชํานาญการ กรณีขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ควรมีจํานวนตําแหนงเทาใดท่ีเหมาะสมตามคางาน การประเมินใหยึดถืองานเปนหลัก
วิเคราะหจากภารกิจของสวนงาน ไมคํานึงถึงตัวบุคคล

เม่ือไดผลการประเมินคางานจากทุกสวนงานแลว จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

2. ในสวนของคณะวิชาและสวนงานมหาวิทยาลัยไดเคยเวียนแจงเม่ือป พ.ศ. 2558 ใหคณะวิชา
และสวนงานประเมินคางานเพ่ือใชกําหนดจํานวนตําแหนงระดับตางๆ ท่ีสมควรมี ดังนั้น จึงเห็นสมควรให
คณะวิชาและสวนงานเรงรัดดําเนินการประเมินคางาน ซึ่งคณะวิชาและสวนงานสามารถใชแนวทางหรือขอมูล
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ท่ีเคยวิเคราะหภารกิจของสวนงานและประเมินคางานไวเดิมมาพิจารณาดําเนินการได โดยขอใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนง พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการประเมินคางาน และคะแนนการประเมินคางานของ
ตําแหนงสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562 ประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
8. หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
9. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ

10. นางสาวสุนทรี  รุงเรือง ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดสํารวจจํานวนลูกจางประจําที่มีตัวครองอยู

ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562  และวงเงินเลื่อนข้ันรอยละ 6 จากอัตราคาจางรวมจากจํานวนลูกจางประจําท่ีมีผูครอง
ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562 เพ่ือเลื่อนข้ันคาจางประจํา ครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดยไดคํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนข้ันคาจางประจํา 1 ข้ัน หรือ 1.5 ข้ัน สําหรับผู มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดน
ไดไมเกินรอยละ 15

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  ครึ่งปหลัง วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ตามท่ีเสนอ
2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําครึ่งปหลัง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ตามท่ีเสนอ โดยใหคณะวิชา/หนวยงาน เสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน
คาจาง ภายในวันท่ี 13 กันยายน 2562
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไดเสนอขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ในการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี
12 มีนาคม 2562 ซึ่งท่ีประชุมไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินและแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี  445/2562 ลงวัน ท่ี  19 มีนาคม 2562
โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงตอไปนี้

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
หลังจากมหาวิทยาลัยมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 445/2562 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562

สั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี คณะกรรมการฯ จึงได
เริ่มพิจารณาจัดทํา (ราง) ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงดังกลาว แตเนื่องดวย
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณาจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนง
ท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. .... จึงไดชะลอการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํา (ราง) ประกาศฯ รับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือประเมินและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ดังกลาวไวกอนจนกวาขอบังคับดังกลาวจะประกาศใช

ตอมาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน
2562 ไดมีมติใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน
พ.ศ. 2562 และประกาศใชเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562

1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนี้

(1) ผูแทน ก.บ.ม. เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทน ก.บ.ม. จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
(3) และอาจใหมีบุคคลท่ี ก.บ.ม. เหน็สมควร เปนกรรมการ

แตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน
(4) บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เปนเลขานุการ
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2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562
ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง
เลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวย
การรับสมัครและใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตามระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบ
ของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมิน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ดังนี้

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
6. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปหลัง
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตัวครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562 เพ่ือคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือน
สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดย
ท่ีประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติดังนี้

1. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
(1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(2) กลุมอํานวยการ และกลุมสายสนับสนุน

2. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไวดังนี้
(1) อธิการบดี เปนผูบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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(2) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังรองอธิการบดีท่ีดูแลรับผิดชอบหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี
เปนผูบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุม ตาม 2 (1) และ 2 (2)

ท้ังนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงิน
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขามกลุม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูล
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนกันยายน 2562 ตอไป โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาผลการประเมินฯ ท้ังหมด ภายในสัปดาหท่ี 4 ของเดือนกันยายน 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี
1 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 2 ในการเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
โดยท่ีประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติดังนี้

1. กําหนดหลักเกณฑการใชวงเงินในสวนที่ไมเกินรอยละ 0.03  ซึ่งอยูในอํานาจของ
อธิการบดี และในสวนไมเกินรอยละ 0.10 ซึ่งอยูในอํานาจของคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ

2. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
(1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(2) กลุมอํานวยการและกลุมสายสนับสนุน

3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไวดังนี้
(1) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังรองอธิการบดีท่ีดูแลรับผิดชอบหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี เปน
ผูบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุมของหนวยงาน ตาม 2 (1) และ 2 (2)

ท้ังนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงิน
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขามกลุม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการ
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กรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนกันยายน 2562 ตอไป โดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ท้ังหมด ภายในสัปดาหท่ี 4 ของเดือนกันยายน 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว รอบครึ่งปหลัง
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
เพื ่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองทรัพยากร
มนุษย สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ที่ม ีคนครอง ณ วันที ่ 1 กันยายน 2562 เพื ่อคํานวณวงเงินร อยละ 3 ในการเลื ่อนคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนคาจางสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 แลวจะไดแจงให
คณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนคาจางใหเปนไปตามแผนในเดือนกันยายน 2562
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา
รอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2562
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื ่อนไข
การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
คาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั ่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ ่งปหลัง
(1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
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พนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562)
เพ่ือเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.13 การเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจาง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย นั้น

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการ จัดทําขอมูลลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา และลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ท่ีมีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3
ในการเลื ่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30
กันยายน 2562) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนคาจางสําหรับลูกจาง
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 แลวจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอก
ขอมูลเพ่ือการเลื่อนคาจางใหเปนไปตามแผนในเดือนกันยายน 2562 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.14 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละ
ของฐานในการคํานวณ เพื่อเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562)
เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
ตามความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา

ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศท่ี ก.บ.ม. กําหนด นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
คาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน
2562) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการ
ประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) เพ่ือเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีตัวชี้วัดท้ังสิ้นจํานวน 33 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยังไมถึง

รอบการประเมิน จํานวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 16 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 61.54 เม่ือพิจารณาตามเปาหมายซึ่งมีจํานวน 3 เปาหมาย พบวา เปาหมายท่ี 3 การบริหาร
จัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง) มีผลการดําเนินงานมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 66.66
ลําดับตอมาเปน เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีผลการดําเนินงานคิดเปน
รอยละ 50.00 และเปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ
44.44 มีคะแนนเชิงคุณภาพโดยรวมเทากับ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย
สวนของการดําเนินงานโครงการภารกิจนโยบาย พบวา มีการดําเนินการแลว จํานวน 27

โครงการ จาก 28 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.42 และยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยภารกิจนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดตั้งงบประมาณรายจายจากเงิน
รายได จํานวน 647,688,250 บาท คิดเปนรอยละ 31.76 จากเงินงบประมาณท้ังหมด 2,039,098,700 บาท
มีการเบิกจายแลว จํานวน 388,667,198.56 บาท คิดเปนรอยละ 60.01

ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน
(1) บางคณะวิชาไมแจงขอมูลเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัด
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) คณะวิชาควรเตรียมขอมูลเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัดใหพรอมในการรายงานผล

รอบ 12 เดือน เพ่ือใหการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชารายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ียังไมบรรลุเปาหมายไปยังกองแผนงาน
โดยดวน

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม

2562 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไดรับฟงการนําเสนอโครงการตามภารกิจนโยบายจาก
คณะวิชา/สวนงาน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 โดยใหคําแนะนําท่ีเก่ียวของไปแลว นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังนี้

1. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2,047.1668
ลานบาท ประกอบดวย เงินรายได 1,760.7268 ลานบาท และเงินสะสมจัดทําโครงการ 286.4400 ลานบาท

2. งบประมาณเงินรายได จํานวน 1,760.7268 ลานบาท แบงเปน รายรับจากโครงการปกติ
677.7030 ลานบาท รายรับจากโครงการพิเศษ 903.4761 ลานบาท คาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน/คาปรับ
22.8091 ลานบาท รายวิชาศึกษาท่ัวไป 16.0305 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 7.0000 ลานบาท หอพักนักศึกษา
71.3968 ลานบาท รายรับจากสํานักบริการวิชาการ 14.7565 ลานบาท และรายรับอ่ืน 47.5549 ลานบาท

3. การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการ
ตามนโยบายท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยซึ่งกําหนด
สัดสวนการจัดทําโครงการตามภารกิจนโยบายท่ีรอยละ 30.00 ของงบประมาณรายจายจากเงินรายได โดย
ไมนับรวมงบบุคลากร และยกเวนสําหรับสวนงาน ดังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร
หอศิลป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานอธิการบดี ภายใตกรอบยุทธศาสตรท่ีกําหนดตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 จํานวน 5 ดาน ซึ่งคณะวิชา/สวนงานไดดําเนินการตามนโยบาย
ดังกลาวสามารถจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,047.1668 ลานบาท ตามภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย
มีสัดสวนดังนี้

ประเภทภารกิจ งบประมาณ
(ลานบาท)

งบประมาณที่นํามากําหนด
สัดสวนภารกิจนโยบาย*

(ลานบาท)

รอยละของเปาหมายจาก
การจัดทํางบประมาณ

รอยละของ
เปาหมาย
ที่กําหนด

ภารกิจประจํา 1,511.6820 990.1465 64.90 70.00
ภารกิจนโยบาย 535.4848 535.4848 35.10 30.00

รวมทั้งสิ้น 2,047.1668 1,525.6314 100.00 100.00

หมายเหตุ *การคิดสัดสวนภารกิจนโยบายจะมีการหักเงินบุคลากรออกจากงบประมาณท้ังหมด จํานวน 521,535,421 ลานบาท
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ซึ่งการจัดทํางบประมาณจะมีสัดสวนของภารกิจนโยบายสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดรอยละ
5.10 และเม่ือจําแนกสัดสวนของภารกิจนโยบายตามยุทธศาสตรจะมีสัดสวน ดังนี้

กรอบแนวทางยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณ
(ลานบาท) รอยละ

รวมท้ังสิ้น 535.4848 100.00
1. สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีช่ือเสียงดานวิชาการ 104.6879 19.55
2. ยกระดับและบรูณาการงานวิจยัและงานสรางสรรคการบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ดวยการวิจัยและการสรางสรรคใหเกิดคณุคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคม

88.7884 16.58

3. นําระบบบริหารจดัการท่ีทันสมยันวัตกรรมในการบรหิารมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 197.9871 36.97
4. พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา 129.0561 24.10
5. สรางและเผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูสาธารณะ 14.9652 2.80

ท้ังนี้ เม่ือจําแนกงบประมาณตามยุทธศาสตรและภารกิจ มีงบประมาณและสัดสวน ดังนี้

ยุทธศาสตร
งบประมาณ (ลานบาท)

รอยละ
งบภารกิจประจํา งบภารกิจนโยบาย

1. สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีช่ือเสียง
ดานวิชาการ (รอยละ)

1,292.7931
(100.00)

63.15

1,188.1052
(91.90)

104.6879
(8.10)

2. ยกระดับและบรูณาการงานวิจยัและงานสรางสรรคการบริการ
วิชาการและการสรางสรรคใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศและเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกสังคม (รอยละ)

117.6166
(100.00)

5.75

28.8282
(24.51)

88.7884
(75.49)

3. นําระบบบริหารจดัการท่ีทันสมยันวัตกรรมในการบรหิารมา
ใชอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ)

459,881,300
(100.00)

22.46

261.8942
(56.95)

197.9871
(43.05)

4. พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธเขมแข็งกับศิษยเกา
(รอยละ)

161.9105
(100.00)

7.91

32.8544
(20.29)

129.0561
(79.71)

5. สรางและเผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูสาธารณะ (รอยละ) 14.9652
(100.00)

0.73

0
(0)

14.9652
(100.00)

รวมท้ังหมด
(รอยละ)

2,047.1668 100.00
1,511.6820*

(73.84)
535.4848
(26.16)

หมายเหตุ * งบประมาณภารกิจประจําท้ังหมด 1,511.6820 ลานบาท หักงบบุคลากรออกจํานวน 521.5354 ลานบาท
กอนนํามาคํานวณสัดสวนรอยละ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้  ท่ีประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายคลังตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการโอนงบประมาณในสวนของภารกิจนโยบายใหมีความรวดเร็วและคลองตัว เนื่องจากมีบางคณะวิชาไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการดังกลาว เชน กรณีนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากงบประมาณในสวนภารกิจ
นโยบายไมสามารถลงทะเบียนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน จึงตองเสียคาปรับ
การลงทะเบียนลาชา เปนตน

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

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสงรางขอบังคับ ระเบียบ

ประกาศ ซึ่งจักตองออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ใหคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐพิจารณา
กลั่นกรอง นั้น

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งท่ี 23/2562 วันท่ี
7 สิงหาคม 2562 ครั้งท่ี 24/2562 วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ครั้งท่ี 25/2562 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562
ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ํา และผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยประจํา พ.ศ. .... โดยยึดถือหลักการตามแนวทางท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (อธิการบดีเปนประธาน) ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ขอกฎหมายฯ ไดพิจารณาเห็นวาสมควรกําหนดใหนําภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการตามขอบังคับเปน
ตัวชี้วัดผลงานหลักในการจัดทําขอตกลงรวมกันในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีความรับผิดชอบของคณาจารยประจําตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

ดังนั้น จึงตองปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 ในสวนของการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance
Indicators : KPIs) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ ซึ่งมีคาน้ําหนักรอยละ 70 โดยใหประกอบดวย
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(1) ภาระงานตามขอตกลงท่ีเปนงานประจําและงานตามกลยุทธหรือแผนงานโครงการ
ใหกําหนดเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหมีคาน้ําหนักรอยละ 40

(2) ภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับ
การกําหนดภาระงานข้ันต่ํา และผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําท่ีเกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมา ใหกําหนด
เปนหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหมีคาน้ําหนักรอยละ 30 ซึ่งหากผลการประเมินมีภาระงานข้ันต่ํา
หรือผลงานทางวิชาการในรอบปท่ีผานมา ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหคะแนนเปนศูนย

โดยหลักเกณฑดังกลาวใหเริ่มใชสําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลังของปงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563) เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2562 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม

2562 ไดมตมิอบหมายดังนี้
1. ใหกองกฎหมายตรวจสอบชื่อ (ราง) ระเบียบดังกลาวใหถูกตอง
2. ใหคณะวิชาระบุการกําหนดวิธีการเบิกจายคาตอบแทนการสอนแกคณาจารยประจําท่ี

สังกัดคณะท่ีมีภาระงานสอน วาจะดําเนินการภายใตหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 18 หากคณะวิชา
ประสงคดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนเปนอยางอ่ืนขอใหกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติม พรอมท้ังพิจารณา
รายละเอียดของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการ
เบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... หากประสงคแกไข/เพ่ิมเติมขอมูล ขอใหสงไปยัง
กองกฎหมายเพ่ือปรับแกไขใน (ราง) ระเบียบดังกลาวกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายไดตรวจสอบและปรับแกไขเพ่ิมเติมใน (ราง) ระเบียบดังกลาวแลว
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและ
วิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับแกไขวิธีการเบิกจายคาตอบแทนการสอนในขอ 18 ใหมอีกครั้ง
โดยจะระบุคณะวิชาตามวิธีการเบิกจายคาตอบแทนการสอนอยางชัดเจน หากคณะวิชาประสงคแกไข/เพ่ิมเติม
ขอมูล ขอใหสงไปยังกองกฎหมายเพ่ือปรับแกไขใน (ราง) ระเบียบดังกลาว และนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชใหแลวเสร็จกอนเปดภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบ

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น
ในการนี้ เพ่ือใหการบริหารจัดการในการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Silpakorn

Test of English Proficiency : STEP) และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรงรัดสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคลองตัวและประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียน
หลักสูตรเรงรัด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
คาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด โดยใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและ
คาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พรอมระบุไวใน (ราง) ประกาศดังกลาว
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยมีคาใชจายรวมประมาณท้ังสิ้น 2,875,059,429.04 บาท (สองพันแปดรอยเจ็ดสิบหาลาน
หาหม่ืนเกาพันสี่รอยยี่สิบเกาบาทสี่สตางค) โดยจําแนกเปนประเภทคาใชจาย ดังนี้

1. การดํ า เนิ นการ เ ก่ี ยว กับด านการ เ รี ยนการสอน ท่ี เป ดสอนหลั กสู ตร  จํ านวน
2,576,385,801.68 บาท (สองพันหารอยเจ็ดสิบหกลานสามแสนแปดหม่ืนหาพันแปดรอยเอ็ดบาทหกสิบแปด
สตางค)

2. ค า ใช จ ายด าน อ่ืนๆ (ด านวิ จัย  ด านบริการวิ ชาการ ด านทํานุ ศิลปวัฒนธรรม)
298,673,627.36 บาท (สองรอยเกาสิบแปดลานหกแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหกรอยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบหก
สตางค)
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ท้ังนี้ กองคลังไดดําเนินการนําขอมูลคาใชจายตางๆ ไปจัดทําการคํานวณตนทุนตอหนวยตอ
หลักสูตร โดยจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 ตามท่ีกองคลังเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษขอ
หารือการคืนเงินคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ขอ 2 ไดกําหนดใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษจากนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับภาคการศึกษาปกติในอัตรา
ภาคการศึกษาปกติ ในอัตราภาคการศึกษาละ 500 บาท นั้น

เนื่องจากไดมีนักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2562 ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงขอหารือการคืนเงิน
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในอัตราภาคการศึกษาละ 500 บาท จํานวน 2
ภาคการศึกษา รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 1,000 บาท

ท้ังนี้ กองกฎหมายไดใหความเห็นวา การลาพักการศึกษาไมเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยตองคืน
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตามความในขอ 4 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ฉบับลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แตเนื่องจากคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตเปน “คาธรรมเนียมอ่ืน” ตามขอ 5 (16) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ซึ่งความในขอ 8 ของขอบังคับดังกลาวไดให
อํานาจแก ก.บ.ม. ในการพิจารณายกเวน “คาธรรมเนียมอ่ืน” ท้ังหมดหรือบางสวนแกนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตไดเฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุและความจําเปนเทานั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษารายดังกลาว ในอัตราภาคการศึกษาละ 500 บาท จํานวน 2 ภาคการศึกษา รวมเปน
เงินจํานวนท้ังสิ้น 1,000 บาท

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไปพิจารณาเก่ียวกับการ
ยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในกรณีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือจะไดปรับแกไขประกาศดังกลาวตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงิน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1531/2561 ลงวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2561 และคําสั่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 889/2562 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
และติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะครบวาระ
การปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 30 กันยายน 2562 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไป
ดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและ
ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง
และมีรายชื่อตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.ประไพพิมพ  สุธีวสินนนท กรรมการ

รองอธิการบดีฝายคลัง
3. รองศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก กรรมการ

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต นิรัติศัย กรรมการ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหาร
5. รองศาสตราจารยทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ

รองคณบดีฝายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทยากร  รวมธรรม กรรมการ

รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม กรรมการ

รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสราภรณ ทนุผล กรรมการ

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
9. อ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน กรรมการ

รองคณบดฝีายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
10. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
11. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
12. เลขานุการคณะอักษรศาสตร กรรมการ
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13. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
14. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
15. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
16. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
17. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
18. เลขานุการหอศิลป กรรมการ
19. ผูอํานวยการกองกฎหมาย กรรมการ
20. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ
21. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ
22. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ
23. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย กรรมการ
25. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ
26. ผูอํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
27. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
28. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ
29. นางกฤษณา  สุภชัยพานิชพงศ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
30. นางพนมพร  ยูถะสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
31. นายอนันท  ใจทัน คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ

และภาพพิมพ
32. นางสาวอัจฉรา  ยมะคุปต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ

และภาพพิมพ
33. นางจันทรเพ็ญ  ศรชวย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ

และภาพพิมพ
34. นายพลวรุตม  งามบุญแถม คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
35. นางสาววิภาพร  คอมนันท คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
36. นางสาวชาลิสา  สุวรรณกิจ คณะโบราณคดี กรรมการ
37. นางสาวฐิติกาล  ลิ้มรุงเรืองรัตน คณะโบราณคดี กรรมการ
38. นางนภาพร  ทองทวี คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
39. นางสาวสุรีพร  แปนพิบูลลาภ คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
40. นายนันทิช  แกวมุณี คณะอักษรศาสตร กรรมการ
41. นางสาวบุษกร  จินตธนาวัฒน คณะอักษรศาสตร กรรมการ
42. นายสุริยา ทองทวี คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
43. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
44. นางรุงอรุณ  นิมิตรนิวัฒน คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
45. นางสาวจิตรรดี  ตันติคชาภรณ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
46. นางสาวนาตยา  ทับทิมทอง คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
47. นางสาวเสาวนีย  พูลเขตรวิทย คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
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48. นางสายใจ  ศรีวิบูลย คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

49. นางพูนสุข  ยมบานกวย คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

50. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ คณะดุรยิางคศาสตร กรรมการ
51. นางพิจิตรา  บัวบาล คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
52. นางพรทิพา  เชยอักษร คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
53. นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน คณะสัตวศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีการเกษตร
54. นางสาวชลทิชา  ทองศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
55. นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
56. นางสาวสุนันทา  คําจริง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
57. นางสาวมนทิรา  สาเมือง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
58. นางสุกัญญา โภคา สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
59. นายสมภพ  สุขดี สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
60. นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
61. นายณรงควิทย  ทัศนานุตริยกุล ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
62. นางสาวภัทรศยา  ปยะมาพาณิช ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
63. นางสุภาพ กลอมจิตต ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
64. นางสาวสุนิสา ศรีเผือก ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
65. นายสําราญ  กิจโมกข หอศิลป กรรมการ
66. นายเอกพงษ  สกุลพันธุ หอศิลป กรรมการ
67. นางพนิดา  วิริยะอารี กองกิจการนักศึกษา กรรมการ
68. นางพิมพใจ  สัจจาพิทักษ กองคลัง (พระราชวังสนามจันทร) กรรมการ
69. นางสาวนภารัตน  ดานกลาง กองคลัง (พระราชวังสนามจันทร) กรรมการ
70. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี กองคลัง (เพชรบุรี) กรรมการ
71. นายสมปอง ชมภูนุช กองงานวิทยาเขต กรรมการ

พระราชวังสนามจันทร
72. นางสาวประภาศรี  ยินดี กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ
73. นางสาวน้ําผึ้ง  เมืองสมบัติ สํานักงานบริหารการวิจัย กรรมการ

นวัตกรรมและการสรางสรรค
74. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ
75. นางดุษณี  คลายปาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
76. นางสาวอรอารีย  สุขหงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
77. นางสาววิจิตรา  เพ่ิมผล กรรมการและผูชวยเลขานุการ
78. นางสาวชนมนิภา  โกยสกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ
79. นางสาวเกศรินทร  แกวชวย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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80. นางสาวเบญจวรรณ  แซไหล กรรมการและผูชวยเลขานุการ
81. นางสาวภัทรพร  ใครเครือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต

(SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทยและสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันอาทิตยท่ี 25
สิงหาคม 2562 ไดพิจารณาเรื่องการดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(TCAS) โดยเห็นวาการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการดังกลาวตองแจงใหสถาบันอุดมศึกษา
ทราบลวงหนา ดังนั้น การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําป
การศึกษา 2563 จึงใหดําเนินการตามแนวทางเดียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปการศึกษา 2562

ท้ังนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยจะไดจัดทําปฏิทินการศึกษาและปฏิทินการดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563
ใหสอดคลองกับการดําเนินการของ ทปอ. ตอไป

อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 โดย ดร.พีระพงศ ตริยเจริญ
ผูชวยเลขาธิการ ทปอ. เปนวิทยากร ในวันท่ี 13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ซึ่งจะไดเชิญผูเก่ียวของกับ TCAS ทุกคณะวิชาเขารับฟงการชี้แจงตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข



มติ ก.บ.ม. ครัง้ที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เอกสารแนบทา้ย

วิชาการ สนับสนุน รวม
วิชาการ 
(ว่าง)

สนับสนุน
 (ว่าง)

จัดสรร 
วิชาการ

จัดสรร 
สนับสนุน

วิชาการ 
(ว่าง)

สนับสนุน
 (ว่าง)

จัดสรร 
วิชาการ

จัดสรร 
สนับสนุน

มหาวิทยาลัย 4 0 4 1 0 24 0 0 0 30 20
ส านักงานอธิการบดี 0 330 330 0 8 0 14 0 7 0 0
ส านักงานสภาฯ 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
บณัฑิตวิทยาลัย 1 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะจิตรกรรม ฯ 58 18 76 1 0 2 1 0 0 0 0
คณะสถาปตัย์ 64 19 83 1 1 2 0 0 0 0 0
คณะโบราณคดี 64 17 81 1 0 2 0 0 0 0 0
คณะมัณฑนศิลป์ 80 30 110 4 0 3 0 0 1 0 0
คณะอักษรศาสตร์ 116 27 143 10 0 7 2 0 0 0 0
คณะศึกษาศาสตร์ 163 46 209 5 0 5 1 2 1 0 0
คณะวิทยาศาสตร์ 135 58 193 3 0 11 1 0 0 0 0
คณะเภสัชศาสตร์ 83 63 146 0 0 3 1 0 0 0 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 95 55 150 2 0 1 0 2 0 0 0
คณะดุริยางคศาสตร์ 30 23 53 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะสัตวศาสตร์ฯ 52 19 71 2 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 90 45 135 3 0 0 0 3 0 0 0
คณะเทคโนโลยีฯ 53 18 71 2 0 0 0 2 0 0 0
วิทยาลัยนานาชาติ 20 14 34 0 0 1 0 0 1 0 0
ส านักหอสมุดกลาง 0 51 51 0 0 0 7 0 1 0 0
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0 46 46 0 0 0 0 0 1 0 0
หอศิลป์ 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0

ผลรวมทั้งหมด 1,108 920 2,028 35 9 61 27 9 12 30 20

สรุปการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 และพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนงาน
คนครอง เงินแผ่นดิน เงินรายได้
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