
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 17/2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
5. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
6. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
8. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
9. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
11. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
12. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
15. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
16. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
17. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
18. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
19. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
20. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
21. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
23. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
24. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
25. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
26. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
27. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ



2

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
2. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
3. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
4. นางสาวเสาวณีย คูพูลทรัพย ผูอํานวยการกองแผนงาน
5. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
6. นางมุจลินท สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
7. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
8. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูไมมาประชุม
1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ
2. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
4. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไปราชการตางประเทศ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การจัดโครงการฝกอบรมผูประเมิน “Refresh Assessor and New EdPEx

Assessor” มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนท่ี 2 และโครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการพัฒนาองคกรกับคณะท่ีผาน EdPEx 200 : “การพัฒนาองคกร
อยางไรใหประสบความสําเร็จ”

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการฝกอบรมผูประเมิน “Refresh

Assessor and New EdPEx Assessor” มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4-6 กันยายน 2562 ณ หอง
ประชุม 314-316 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวน
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินของเกณฑ EdPEx แกผูประเมินรายเดิม และ
สรางความรู ความเขาใจในการทําหนาท่ีเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาแกผูประเมินรายใหม อันจะนําไปสู
การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพ

นอกจากนี้ไดจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาองคกรกับคณะท่ีผาน EdPEx
200 : “การพัฒนาองคกรอยางไรใหประสบความสําเร็จ” เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองประชุมประโชติเปลงวิทยา 1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด ของสํานัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตรได
ใหขอมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณในการนํา EdPEx ไปปฏิบัติจริง

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การกําหนดจัดกิจกรรมตางๆ ในเดือนกันยายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบกิจกรรมตางๆ ภายในเดือนกันยายน 2562 ดังนี้
1. พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร

กับกรมวิทยาศาสตรบริการ ในวันท่ี 10 กันยายน 2562 ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี
ระดับของผูลงนามของกรมวิทยาศาสตรบริการ คือ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมเยี่ยมชมและดูงานท่ี
หองปฏิบัติการเซรามิกส คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หองปฏิบัติการแกว คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ หองปฏิบัติการภาควิชาเครื่องประดับ และภาควิชาเซรามิกส คณะมัณฑนศิลป
และพาราโบลาโดม-พลังงานแสงอาทิตย คณะวิทยาศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานวิจัยรวมกัน
ตอไป
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2. ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดกําหนดประชุมชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ และ
เงื่อนไขในการรับนักศึกษา TCAS ปการศึกษา 2563 ในวันท่ี 10 กันยายน 2562 โดยอธิการบดีไดมอบหมายให
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการเขารวมรับฟงการชี้แจงดังกลาว

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 ใน
วันท่ี 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและ
ผูเก่ียวของเขารวมในวัน-เวลา-สถานท่ีดังกลาว

3. งานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 15 กันยายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี และอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งในชวงเชาเปนพิธีรําลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี
โดยไดรับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธีเปด
ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี เรื่อง “ฅนกับการรังสรรคศิลปกรรม อดีตของอนาคต อนาคตของ
อดีต” โดยศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง และในชวงเย็นมีกิจกรรมบันเทิงของนักศึกษาจากคณะวิชา
ตางๆ จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมในวัน-สถานท่ีดังกลาว

4. การอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหารหลักสูตร 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 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความรูความเขาใจและเพ่ิมขีดความสามารถของผูบริหารในการพัฒนาองคกร ทําใหทราบแนวคิด/
แนวทางการบริหารจัดการองคกรท่ีประสบความสําเร็จ และทราบโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคกรในปจจุบันอันจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและนําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดตาม
เปาหมายท่ีตองการอยางยั่งยืน จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมในวัน-เวลา-สถานท่ีดังกลาว

5. มหาวิทยาลัยไดรับพระบรมราชานุญาตใหเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลศพพลเอกเปรม
ติณสูลานนท น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร. 1,ว.ป.ร. 1 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันท่ี 20
กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดเบญจมพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานเขารวมในวัน-เวลา-สถานท่ีดังกลาว ท้ังนี้ มอบหมายใหกองกลางประสานงานกับผูท่ีประสงค
เขารวมงานการเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลศพดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.1.3 การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 18/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี

18/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน นั้น
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดจัดพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึกใหแก
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางท่ีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศูนย
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง ท่ี 18/2562
วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 จาก “เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน” เปน “เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร”

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และเขียนตํารา
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งนํามาใชในการอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทางวิชาการโดยอนุโลม และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการสรุปรายงาน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ / เขียนตําราทางวิชาการ เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สภามหาวิทยาลัย
ทราบทุกๆ สิ้นปการศึกษา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอรายงานผลการอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ / เขียนตําราทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้

1. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ / เขียนตําราทางวิชาการ
มีจํานวน 4 ราย

2. ผูรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ / เขียนตํารา
ทางวิชาการ มีจํานวน 3 ราย

3. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ / เขียนตําราทางวิชาการ
ในปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 ไดสงรายงานการเพิ่มพูนความรู ทางวิชาการฉบับสมบูรณ
แกมหาวิทยาลัยแลว จํานวน 3 ราย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอนําสงรายงานการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการฉบับดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เบ้ืองตน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม

หลักเกณฑการปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเสนอแบบสรุป
คําของบประมาณรายจายประจําปตอสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 จํานวนท้ังสิ้น 2,880.1956 ลานบาท นั้น

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เม่ือวันอังคารท่ี 3 กันยายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยไดรับความเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้องตน จํานวน 1,904.7053 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 1,803.7801 ลานบาท จํานวน 100.9251 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.59 โดย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบ
รายจาย ดังนี้

หนวย : ลานบาท
แผนงานผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน* รวม

รวมทั้งสิ้น 139.9117 - - 1,771.3020 1,904.7053
1. แผนงาน :  บุคลากรภาครัฐ 139.9117 - - 1,279.9564 1,419.8681
2. แผนงาน : พ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

- - - 476.5386 476.5386

ผลผลติที่ 1 : ผูสาํเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร

- - - 409.0366 409.0366

ผลผลติที่ 2 : ผูสาํเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- - - 63.5296 63.5296

ผลผลติที่ 3 : ผูสาํเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ

- - - 3.9724 3.9724

3. แผนงาน :  ยุทธศาสตรสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

- - - 8.2986 8.2986

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนนุ
คาใชจายในการจัดการศึกษาตัง้แต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

- - - 8.2986 8.2986

หมายเหตุ * เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สํานักงบประมาณจดัสรรงบประมาณไวที่
งบเงินอุดหนุน ยกเวน เงินเดือนขาราชการ คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว

เม่ือจําแนกงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในเบื้องตนตามภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจยุทธศาสตร
จะมีงบประมาณสําหรับภารกิจพ้ืนฐาน จํานวน 1,896.4067 ลานบาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
1,770.9168 ลานบาท) ภารกิจตามยุทธศาสตร จํานวน 8.2986 ลานบาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
29.9433 ลานบาท)
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เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรเบื้องตนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจําแนกตามแผนงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดรับ
จัดสรรเบื้องตน จํานวน 1,904.7053 ลานบาท และใหคณะวิชา/หนวยงาน เตรียมความพรอมดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

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 งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาวสุมาพร พึ่งโพธิ์

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457 นั้น
งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ

นางสาวสุมาพร พ่ึงโพธิ์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวสุมาพร พ่ึงโพธิ์ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
4. นางสาวลักขณา  บัณฑิตศรี กรรมการ
5. นางพณัชรัตน เชาวนศิริ เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสุมาพร พ่ึงโพธิ์ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-29-169 และตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-6-29-156 เดิมเปนอัตราของ นางสาวเมทินี จันทรเจิม ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี
1 เมษายน 2562 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวย
ความเรียบรอย สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวทิยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวเกตนนิภา โตออน วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-29-169 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี

2. นายภทรณชล ดะนัย วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-29-156 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวเกตนนิภา โตออน
1. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรเพ็ญ  แพงผล กรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ  นิ่มนวล กรรมการ
4. นางสาวจริยา ภูพุดตาล กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ  ธัญญเจริญ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายภทรณชล ดะนัย
1. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรเพ็ญ  แพงผล กรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ  นิ่มนวล กรรมการ
4. นายอัศวิน  วันบรรจบ กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ  ธัญญเจริญ กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลท้ัง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 อัตรา

ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-204 เดิมเปนอัตราของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
ยายไปตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-915 (เขา ก.บ.ม. ครั้งท่ี 17/2562 วันท่ี 10 กันยายน 2562 วาระท่ี 4.1.6.3) และ
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-11 เดิมเปนอัตราของ นายวรเมธ จุมจวง ไดรับอนุญาตให
ลาออกในวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 และตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-779 เดิมเปนอัตราของ นางณัฏฐนันท
ประจําเมือง ไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสาวอรณิชชา จันทราภาส วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-204 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 2 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ลงวันท่ี
9 สิงหาคม 2562 ท้ังนี้ ลําดับท่ี 1 ไดรับการอนุมัติบรรจุแตงตั้งแลว)

2. นางสาวปรารถนา วงษศรีนาค วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-11 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 2 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562
ท้ังนี้ ลําดับท่ี 1 ขอสละสิทธิ์)

3. นางสาวมาลินี พลเรียบ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตําแหนงนักบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-779 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 3 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562
ท้ังนี้ ลําดับท่ี 1 ขอสละสิทธิ์)

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวอรณิชชา จันทราภาส
1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
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5. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการ
7. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวปรารถนา วงษศรีนาค และ
นางสาวมาลินี พลเรียบ
1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการ
7. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลท้ัง 3 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติจาง นายพิเชฐ ธิถา เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-113 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายพิเชฐ ธิถา จบการศึกษา

ระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายพิเชฐ ธิถา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-113 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัด
ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET
490 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการ
สอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไมต่ํากวา 450 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.โชติมา จตุรวงค กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ
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5. ผูชวยศาสตราจารยปองพล  ยาศรี กรรมการ
6. อาจารย ดร.พินัย สิริเกียรติกุล กรรมการ
7. นางยุพา  เพ็ชรแกว เลขานุการ
8. นางสาวเกศกนก  นรสาร ผูชวยเลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายพิเชฐ ธิถา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-113 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชา
ศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้ งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุ มัติ  แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้  การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-2-06-835 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน นั้น
คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-835 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
เยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับภาษาเยอรมัน เริ่มตั้งแต
วันท่ี 23 มกราคม 2560 จนถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 รวมเปดรับสมัครเปนจํานวน 7 ครั้ง ปรากฏวาไมมี
ผูสมัครในตําแหนงดังกลาว
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คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง
ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน หรือ
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน ท่ีกําลัง

ศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ
โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-835
สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุ มัติ ย ายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํ า ราย

นางสาวชลลดา เจริญลาภ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-24-630 และกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอน/ยายพนักงาน
มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เรียบรอยแลว นั้น ปรากฏวานางสาวชลลดา
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เจริญลาภ เปนผูผานการคัดเลือกฯ มีความเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว โดยนางสาวชลลดา เจริญลาภ
ไดสําเร็จการศึกษาวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) จากมหาวิทยาลัยสยาม
ซึ่งปจจุบันนางสาวชลลดา เจริญลาภ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-688 เงินเดือน 26,970 บาท สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี นั้น

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติยาย นางสาวชลลดา เจริญลาภ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-2-16-688 เงินเดือน 26,970 บาท สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-24-630 เงินเดือน 26,970 บาท
ไปสังกัดงานบริหารท่ัวไป  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี พิจารณายินยอมใหยาย
ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยาย นางสาวชลลดา เจริญลาภ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-688 เงินเดือน
26,970 บาท สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-24-630 เงินเดือน 26,970 บาท ไปสังกัดงานบริหารท่ัวไป
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัตเิปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-176 สังกัดสํานักงานคณบดี นั้น
เพ่ือใหการดําเนินการของคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ

เปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-176 สังกัดสํานักงานคณบดี
คณะมัณฑนศิลป จาก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปน ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแตวันท่ี
11 กันยายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-176 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จาก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ เปน ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแตวันท่ี 11 กันยายน 2562
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
เปลี่ยนช่ือตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตให นางสาวจิระประไพ พุทธมนต พนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

พนักงานประจํา ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-1218 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,930 บาท
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากงานตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และนางสาวจารุวรรณ
ตรงตอศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-2-16-915 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,080 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ลาออก
จากงานตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 นั้น

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-1218 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,930 บาท สังกัด
งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี และตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-915 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,080 บาท
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี รวมเปนเงินเดือนซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน สําหรับ
2 กรอบอัตราดังกลาวเปนเงิน 49,010 บาท/เดือน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติดังนี้

1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-1218 จากตําแหนงนกับัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,930 บาท
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
20,930 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-915 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,080 บาท จากสังกัดงานการเงิน
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

3. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกัลยา ลิ้มสวรรค
จากตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-667 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,460 บาท ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานพัสดุ
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-1218 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,460 บาท สังกัด
งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และขออนุมัติยายและ
เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-204 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,460 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-915 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,460 บาท
สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้
อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 รายดังกลาว รวมเปนเงิน 48,920 บาท/เดือน ซึ่งไมเกินวงเงิน
กรอบอัตราวางท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 2 กรอบอัตรา ท่ีสังกัดกองคลังมีอยู จึงไมกระทบตอวงเงิน
งบประมาณแผนดินสําหรับการยายพนักงานท้ัง 2 ราย
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4. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-667 จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,460
บาท สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
24,460 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

5. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-204 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,460 บาท จาก สังกัดงาน
บริหารงานประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตามท่ีเสนอ

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยแจงวา หากคณะวิชา/หนวยงานใด ประสงคขอยายพนักงานมหาวิทยาลัย
จากกรอบอัตราเงินรายไดสมทบไปยังกรอบอัตราเงินงบประมาณแผนดิน ใหคณะวิชา/หนวยงาน ดําเนินการ
นําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ภายในวันท่ี 24 กันยายน 2562 โดยการดําเนินงานภายในระยะเวลาดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะไมเรียกเก็บคาใชจายเงินสวนตางท่ีเกิดข้ึน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ดวย คณะอักษรศาสตร ประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ (รักษาการ
แทนหัวหนางานคลังและพัสดุ) ตําแหนงเลขท่ี 2-3-06-514 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,560 บาท สังกัด
งานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ สํานักงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร

โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางานจํานวน
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน เรียบรอย
แลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
มาแลวไมนอยกวา 5 ป ท้ังนี้ นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกัน
ไมต่ํากวาระดับดี คือระดับดีมากและระดับดีเดน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี 2-3-06-514 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,560 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ  สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร
โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและนาม ดังนี้

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
3. หัวหนางานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
4. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การแตงตั้งผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไดแบงหนวยงานภายในของ
สํานักงานอธิการบดี โดยใหมีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ และ
สํานักงานบริการวิชาการเปนหนวยงานภายในระดับกองท่ีมีภาระหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย นั้น

โดยขอ 6 และขอ 7 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2562 กําหนดใหในศูนยมีผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย และ
การแตงตั้งผูอํานวยการ ในกรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีความประสงคขอแตงตั้งผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ และผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ ดังนี้

1. ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน ผาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-39 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ

2. อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-3-23-147 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ

ซึ่งท้ัง 2 ราย มีคุณสมบัติครบถวนตรงตามขอ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของ
ศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562 กลาวคือ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพประจํา เปนผู
สามารถอุทิศเวลาทํางานใหกับศูนยไดอยางเต็มท่ีและมีความรูและประสบการณดานการบริหารงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน ผาทอง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2. อนุมัติใหแตงตั้ง อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน

บริการวิชาการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปหลังใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ราย ผูชวยศาสตราจารย
ปณิตา วงศมหาดเล็ก เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี

27 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื ่อนเง ินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) เพ่ือการ
เลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และใหเสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแกผูขาดคุณสมบัติ นั้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 “ขอ 2.5 กําหนดให “ในรอบการประเมินครึ่งปท่ีแลวมาตองมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแลวแตกรณี มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนผูท่ีอยูในระหวาง
การทดลองปฏิบัติงาน จะไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 4 เดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 4 เดือน สวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติการวิจัย  หรือสรางสรรค ใหถือวาเปนการไปปฏิบัติหนาท่ีและ
มีสิทธิไดรับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริมพนักงานมหาวิทยาลัย
ดานการวจิัยและสรางสรรค พ.ศ. 2561

ผูไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนซึ่งกําหนดใหตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน แตผูบังคับบัญชา
พิจารณาเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีสมควรเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้น ประกอบกับผูขาดคุณสมบัติดังกลาวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติงานในครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังแลวแตกรณีเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน ใหอธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม.
พรอมดวยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.บ..ม. เห็นชอบ ใหอธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนได

ในกรณีวันท่ีกลับจากการลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน เปนวันหยุดราชการ  และไดรายงานตัวกลบั
เขาปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเปนวันทําการแรก ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ีกลับจากการลาศึกษา
ฝกอบรม และดูงาน ดังกลาว”

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงคขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นางสาวปณิตา วงศมหาดเล็ก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-72  สังกัดภาควิชาเทคนิค
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุญาตใหกลับจากลาศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปหลัง รวมเวลา 3 เดือน
เปนกรณีพิเศษ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวปณิตา
วงศมหาดเล็ก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-72 สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุ มัติ เลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่ งปหลังใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ราย นางอลิสา คงใจม่ัน โยชิดะ
เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี

27 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื ่อนเง ินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) เพ่ือการ
เลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และใหเสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแกผูขาดคุณสมบัติ นั้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 “ขอ 2.5 กําหนดให “ในรอบการประเมินครึ่งปท่ีแลวมาตองมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแลวแตกรณี มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนผูท่ีอยูในระหวาง
การทดลองปฏิบัติงาน จะไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 4 เดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 4 เดือน สวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติการวิจัย  หรือสรางสรรค ใหถือวาเปนการไปปฏิบัติหนาท่ีและ
มีสิทธิไดรับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริมพนักงานมหาวิทยาลัย
ดานการวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2561

ผูไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนซึ่งกําหนดใหตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน แตผูบังคับบัญชา
พิจารณาเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีสมควรเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้น ประกอบกับผูขาดคุณสมบัติดังกลาวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติงานในครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังแลวแตกรณีเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน ใหอธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม.
พรอมดวยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.บ..ม. เห็นชอบ ใหอธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนได

ในกรณีวันท่ีกลับจากการลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน เปนวันหยุดราชการ  และไดรายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเปนวันทําการแรก ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ีกลับจากการ
ลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ดังกลาว”
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจึงประสงคขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางอลิสา คงใจม่ัน โยชิดะตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1 -2-10-789 สังกัด
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปฝกอบรมในเชิง
วิจัยหรือสรางสรรค ณ ตางประเทศ มีกําหนด 89 วัน ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 - 18 สิงหาคม 2562
(ไดรับอนุญาตใหลาพักผอน ณ ประเทศญี่ปุน มีกําหนด 2 วัน ระหวางวันท่ี 20-21 พฤษภาคม 2562)
โดยออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 และไดเสร็จสิ้นการฝกอบรมดังกลาวเรียบรอยแลว โดยได
เดินทางกลับถึงประเทศไทย เ ม่ือวัน ท่ี 17 สิงหาคม 2562 และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ณ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 (วันท่ี 18 สิงหาคม 2562 เปน
วันหยุดราชการ) ซึ่งมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปหลังรวมเวลา 3 เดือน 6 วัน เปนกรณีพิเศษ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางอลิสา
คงใจม่ัน โยชิดะ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-789 สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานอธิการบดี

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

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป นั้น

ในการนี้ สํานักงานอธิการบดี ไดรับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 14 อัตรา ดังนั้น เพ่ือให
การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา สํานักงานอธิการบดีจึงประสงคขออนุมัติดังนี้

1. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายณัฐพงศ กองกาไว
จากตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-450 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,360 บาท สังกัด
งานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนายชางปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-814
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,360 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวบุญญภา
บุณยเลขา จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-17-50 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,510 บาท
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-08-954
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,510 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
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3. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวัชชิระ รุงเรือง จาก
ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-17-49 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,150 บาท สังกัดงานการเงิน
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-08-1328 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,150 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

4. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววรรณวิสาข สายสืบ
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-16-168 อัตราเงินเดือน เดือนละ
24,440 บาท สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-05-934 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,440 บาท สังกัด
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

5. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภัคพิมล เพ่ิมพูน
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-462 อัตราเงินเดือน เดือนละ
21,390 บาท สังกัดงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-08-1267 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,390 บาท สังกัดงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี
โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุ มัติ ย ายและเปลี่ ยนเลขท่ีตํ าแหน งพนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัด
คณะศึกษาศาสตร

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

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร ไดรับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น
เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคขออนุมัติ
ยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสุริยา ทองทวี จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี 2-3-05-613 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,420 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-05-843 อัตราเงินเดือน เดือนละ
30,420 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นายสุริยา ทองทวี จาก ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 2-3-05-613 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 30,420 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร เปน ตําแหนง
นักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 2-2-05-843  อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,420 บาท สังกัดงานคลัง
และพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
โดยท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการตางๆ จากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรใหแกบุคลากรประจํา
ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา และลูกจางมหาวิทยาลัยประเภทลูกจางประจํา และ
บุคลากรชั่วคราว ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจางมหาวิทยาลัยประเภท
ลูกจางชั่วคราว นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวา สมควรใหจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรประจํา
และบุคลากรชั่วคราวท่ีถึงแกกรรมในระหวางท่ียังปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัย กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 สรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน กําหนดวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
ในการนี้ กองคลังไดสรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอมา รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 64,800,000.00 บาท (หกสิบสี่ลานแปดแสน
บาทถวน) ดังนี้

กรุงเทพมหานคร
1. กองกลาง จํานวน 600,000.00 บาท
2. กองคลัง จํานวน 1,300,000.00 บาท
3. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1,000,000.00 บาท
4. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1,000,000.00 บาท
5. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1,500,000.00 บาท
6. คณะโบราณคดี จํานวน 3,000,000.00 บาท
7. คณะมัณฑนศิลป จํานวน 8,000,000.00 บาท
8. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท
9. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 5,000,000.00 บาท

10. หอศิลป จํานวน 300,000.00 บาท
11. สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1,000,000.00 บาท

รวม จํานวน 27,700,000.00 บาท

นครปฐม
1. กองกิจการนักศึกษา จํานวน 2,500,000.00 บาท
2. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 900,000.00 บาท
3. กองบริหารงานวิชาการ จํานวน 300,000.00 บาท
4. คณะอักษรศาสตร จํานวน 4,000,000.00 บาท
5. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 6,500,000.00 บาท
6. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท
7. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท
8. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 7,000,000.00 บาท
9. ศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 200,000.00 บาท

10. ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา จํานวน 500,000.00 บาท
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

11. สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 400,000.00 บาท
และการสรางสรรค

รวม จํานวน 32,300,000.00 บาท
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เพชรบุรี
1. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จํานวน 1,200,000.00 บาท
2. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 600,000.00 บาท
3. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,500,000.00 บาท
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1,500,000.00 บาท

รวม จํานวน 4,800,000.00 บาท

ท้ังนี้ หนวยงานท่ีไมประสงคกําหนดวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 6 หนวยงาน ไดแก กองกฎหมาย กองทรัพยากรมนุษย กองประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน
สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิชา/หนวยงาน ตามท่ีกองคลังเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน

และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไดใหความ

เห็นชอบเก่ียวกับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ดังนี้

1. หลักเกณฑ ข้ันตอนและคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562) นั้น

ในการนี้ ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ไดมอบหมายใหอธิการบดีชี้แจงหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ในสวนของวิธีการเก็บ
ขอมูล/การประเมินผล ตามองคประกอบในการติดตามและประเมินผล ดานท่ี 1 สวนท่ี 3 ขอ 1 ไดกําหนดให
“หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561/2562” ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะใชระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ท่ัวท้ังองคกรตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป โดยมหาวิทยาลัยจะ
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เสนอใหคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงานพิจารณาการรายงานผลตามระบบ EdPEx ตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหหัวหนาสวนงานดําเนินการรายงานผลตาม
หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามท่ีอธิการบดีชี้แจง

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ประเภทพนักงาน ประเภทผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

สรุปเรื่อง
ดวยนางสาวอภิพร สินเหลือ กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ประเภทพนักงาน

ประเภทผูแทนคณะ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดขอลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี 1
กันยายน 2562 เปนตนไป

ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดวา “นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการพนจากตําแหนง
เม่ือ (3) พนจากการเปนคณาจารยหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย” และขอ 8 วรรคหา กําหนดวา “ในกรณีท่ี
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือกซอมใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระของตําแหนงกรรมการท่ีวางนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไม
ดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได”

ในการนี้ สภาคณาจารยและพนักงานจึงประสงคใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ประเภทพนักงาน ประเภทผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ จํานวน 1 ตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงท่ีวางดังกลาวจะมีวาระการดํารงตําแหนง
นับแตวันท่ีประกาศผลการเลือกตั้ง ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ผลการเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ฉบับลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารยและพนักงาน ประเภทพนักงาน ประเภทผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทนผูท่ี
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
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1. รองอธิการบดี เพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. อาจารยนฤชร สังขจันทร กรรมการ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาวแสงจันทร คงอ่ิม กรรมการ

สํานักงานอธิการบดี
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งเปนเลขานุการ และแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน ตามความในขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารย
และพนักงาน พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ
STEP รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันท่ี 29
มกราคม พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยท่ีตองการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาไปเปนบัณฑิต
ท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได ตรงตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป
และพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ STEP รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 ในวันเสารท่ี 30 พฤศจิกายน 2562
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ กลุมเปาหมาย คาธรรมเนียมการสมัคร
(บาท)

จํานวนรับสมัคร
(คน)

1. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษาในป
การศึกษา 2561

- 1,500

2. 2.1 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขา
ศึกษาในปการศึกษา 2559-2560

500

5002.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 500
2.3 บุคคลภายนอก 800

รวมรับสมัครท้ังสิ้น 2,000
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ STEP รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 ในวันเสารท่ี 30 พฤศจิกายน 2562
ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ชุดใหม)

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 466/2561 ลงวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแต
วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 29 มีนาคม 2565 ไปแลวนั้น

เนื่องจากปจจุบันวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวน 3 ฉบับ ไดแก
1. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันอยูในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 และ ACI) โดยมี

กําหนดออกปละ 6 ฉบับ
2. วารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS) (ปจจุบันอยูใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1, ACI และ Scopus) กําหนดออกปละ 3 ฉบับ
3. วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) (ปจจุบันอยูในฐานขอมูล TCI

กลุมท่ี 1, ACI และ Scopus) กําหนดออกปละ 3 ฉบับ
เพ่ือใหการดําเนินการบริหารจัดการวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทํา
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายวิจัย ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ

ผูแทนกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ

ผูแทนกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

ผูแทนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
6. บรรณาธิการวารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies กรรมการ
7. บรรณาธิการวารสาร Science, Engineering and Health Studies กรรมการ
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8. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววัชรี นอยพิทักษ ผูชวยเลขานุการ

10. นายปริญญา นาควัชระ ผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


