
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 21/2562

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค

4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
8. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
9. ผศ.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. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
20. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
22. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
24. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
25. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
26. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม
3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
5. นางสาวจันจิรา จันโนรส แทนผูอํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
7. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย

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

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ
3. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
4. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 20/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 20/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 20/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 20/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ท่ีไดชวย
ปฏิบัติงานดวยดีตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

2. ขอขอบคุณผูบริหาร คณะวิชา/หนวยงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีไดรวมเปนเจาภาพ
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งท่ี 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 ป ศิลปากรเฉลิมวัฒน” ระหวางวันท่ี 26-28 ตุลาคม
2562 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

3. ขอความรวมมือคณะวิชาเผยแพรประชาสัมพันธการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งจะเริ่มรับสมัครรอบ
แรก ระหวางวันท่ี 2-11 ธันวาคม 2562 โดยระบุขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร/งานรองรับเม่ือสําเร็จ
การศึกษา/อัตราคาเลาเรียน

4. ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ท่ีมีสวนชวยใหมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.32) ซึ่งสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย 4.29)



4

ท้ังนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาไดขอความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานวิเคราะห
ตนเองตามแบบสํารวจขอมูลเพ่ือการวางแผนดําเนินการตามเกณฑ EdPEx สําหรับใชเปนขอมูลในการ
ขับเคลื่อนองคกรและพัฒนากระบวนงานตางๆ โดยใหสงขอมูลภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English
Proficiency) ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of
Reference for Languages) ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2562
เม่ือวันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 และครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 ไดมีมติใหความ
เห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 ดวยแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยดําเนินการจัดสอบ
เม่ือวันเสารท่ี 29 มิถุนายน 2562 วันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 และวันเสารท่ี 24 สิงหาคม 2562 เรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบแนวทางการ

จัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
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ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ รวมท้ังรายงานผลการ
ดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

2. การจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ แผน
ความม่ันคงแหงชาติ และนโยบายสําคัญของรัฐบาล (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล

3. การใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีเปาหมายรวมกัน มีความเชื่อมโยง สอดคลองสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และไมซ้ําซอนกัน

4. การจัดทํางบประมาณมิติพ้ืนท่ี (Area) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาค
กลุมจังหวัด จังหวัด และทองถ่ิน ตลอดจนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยใหหนวยรับงบประมาณเขาไปมีสวนรวมดําเนินการจัดทําแผน และใหความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนอยางจริงจัง

5. การจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให
หนวยรับงบประมาณแสดงวัตถุประสงค แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ท่ีมาและประมาณ
การรายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจายงบประมาณ และจัดทํารายละเอียดคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของหนวยรับงบประมาณ
เปาหมายยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณ
วงเงิน โครงสรางงบประมาณ ตลอดจนพิจารณาถึงความพรอม ขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณและ
ความครอบคลุมทุกแหลงเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สําหรับหนวยรับงบประมาณท่ีจะ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะตองมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณสําหรับ
รายการท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกอนเสนอรายละเอียด
คําของบประมาณสงสํานักงบประมาณ

ท้ังนี้ ผูบริหารไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมดังนี้
1. คณบดีคณะโบราณคดีไดแจงวา สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดประชุมเก่ียวกับ

ทิศทางความทาทายในการของบประมาณการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน
2562 ซึ่งไดกําหนดเกณฑในการของบประมาณการวิจัย จํานวน 15 ดาน พรอมท้ังกําหนดปฏิทินการขอ
งบประมาณการวิจัย โดยจะมีประกาศในเดือนธันวาคม 2562 และเปดรับสมัครในเดือนมกราคม 2563 ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจของบประมาณการวิจัยท่ีมีการบูรณาการขามศาสตรระหวางคณะวิชา เพ่ือเพ่ิม
โอกาสท่ีจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย

2. รองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงวา มหาวิทยาลัยมีกําหนดลงนามความรวมมือทางวิชาการ
(MOU) กับจังหวัดราชบุรีในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือดําเนินโครงการวิจัยและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยจากจังหวัดราชบุรี
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ใหกองแผนงานจัดทําหนังสือถึงหนวยงานสนับสนุนเพ่ือสํารวจความตองการในการจัดหา

ครุภัณฑและคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวใหกองแผนงานประสานงานกับสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีเพ่ือรวบรวมจัดทําเปนแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยตอไป

2. ขอใหคณะวิชาท่ีประสงคของบประมาณโครงการวิจัยท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีภาคกลางและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรภาคดวย แจงไปยังกองแผนงานเพ่ือสงขอมูลรายละเอียดของแตละภาคให ท้ังนี้ ขอให
วิทยาเขตเพชรบุรีวางแผนเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี อีกท้ังหากคณะวิชาใดประสงค
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยหรือประสงคใหมีความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับจังหวัดตางๆ
ขอใหแจงมายังมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 2.4 ผลการดําเนินงานตามนโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมี
มาตรฐานสากล

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได มีนโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา ท่ี มี

มาตรฐานสากล โดยการเขารับการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings นั้น
ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบผลการดําเนินงานตาม

นโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
มีผลการจัดอันดับจากสถาบันชั้นนํา ไดแก ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ไดผลการประเมินใน
ระดับ 4 ดาว ซึ่งบริษัท Times Higher Education (THE) ไดประกาศผลการจัดอันดับ THE World
University Rankings 2020 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 และผลการจัดอันดับจากสถาบันตางๆ ดังนี้

1. ผลการประเมิน QS Stars Ratings
 ดาน Arts & Culture 5 ดาว
 ดาน Innovation 5 ดาว
 ดาน Employability 5 ดาว
 ดาน Internationalization 5 ดาว
 Overall 4 ดาว

2. ผลการจัดอันดับ THE World University Rankings
 ป 2020 (อันดับ 1001+ = อันดับ 4 ของประเทศ)

3. ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking : Asia
 ป 2019 (อันดับ 351-400 ของเอเชีย)
 ป 2018 (อันดับ 301-350 = Top 2.5% ของเอเชีย)

4. ผลการจัดอันดับ QS Subject Rankings ระดับประเทศ *
 ป 2016 (อันดับ 1 ดาน Art & Design และ อันดับ 5 ดาน Philosophy)
 ป 2015 (อันดับ 1 ดาน Art & Design และ อันดับ 4 ดาน Philosophy)
*QS ยุติการเผยแพร Subject Rankings ในระดับประเทศในป 2017
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5. ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings
 ป 2019 (อันดับท่ี 16 ของประเทศ)
 ป 2018 (อันดับท่ี 8 ของประเทศ)
 ป 2017 (อันดับท่ี 13 ของประเทศ)
 ป 2016 (อันดับท่ี 16 ของประเทศ)

6. ผลการจัดอันดับ Webometrics
 ป 2019 (อันดับท่ี 17 ของประเทศ อันดับท่ี 59 ของ South East Asia)
 ป 2017 (อันดับท่ี 15 ของประเทศ อันดับท่ี 47 ของ South East Asia)

ดังนั้น เพ่ือบูรณาการการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณขององคกรในการเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค จึงเสนอรายละเอียดเก่ียวกับผลการจัดอันดับ และผลประเมินท่ี
เก่ียวของ แผนประชาสัมพันธและสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือใหคณะวิชา/หนวยงานไดนําไปเผยแพรตอไป

ท้ังนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ผูแทนจาก THE
จะนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ Rankings และบริการขอมูลเก่ียวกับการทํา Benchmarking กับคูเทียบ
ประกอบดวยขอมูลการเงิน จํานวนนักศึกษา จํานวนบุคลากรสาขาตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการใชขอมูลคูเทียบ
เพ่ือการรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx ตอไป ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร และคณะวิชาเขารวมประชุม
ดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงานเผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากลตอไป

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 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นายสุทธิญา คงใหญ เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-6-05-132 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-2-1209-013) สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
เดิมเปนอัตราของ นายอนุพงศ ทวยนาค ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 นั้น
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คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายสุทธิญา คงใหญ วุฒิ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ
จึงประสงค ขออนุมัติจาง นายสุทธิญา คงใหญ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-132 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-2-1209-013) อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายวิชาการ กรรมการ
4. อาจารยเบ็ญจพร  สิทธิธัญกรรม กรรมการ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
5. นางสาวธัญญธิชา วงษศรีเจริญ เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายสุทธิญา คงใหญ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-132 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-2-1209-013)
อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นายพลัฏฐ จิระพุฒินันท วุฒิ Master of Arts with Commendation in Jewellery,

Silversmithing and Related Products จาก Birmingham City University ประเทศสหราชอาณาจักร
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-24-1198 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

2. นางสาวปยาภรณ จิรวัชรเดช วุฒิ Doctor in Philosophy จาก University of
Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-852 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 2 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

4 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

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

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 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 4 ราย ดังนี้
1. นายพัฒนปกรณ ลีลาพฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-221 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,380 บาท สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
สถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561
และ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ี
งานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 42,380 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นายเจนยุทธ ลอใจ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-436 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,630 บาท สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 และงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 โดยให
มีผลตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,630 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาเอก)

3. นางสุภามาส โสมูล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-131 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,650 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษา
ฝรั่งเศส-ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใชเวลาราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10
ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 และ ไดสําเร็จ
การ ศึกษาระดับปริญญาโท  วุฒิ ศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิต  (การแปลภาษาฝรั่ ง เ ศส -ไทย )  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 และงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
15 ตุลาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง
เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,650 บาท เกินกวา
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

4. นายวีรพงศ ชูวงษวาลย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-80 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,560 บาท สังกัดงาน
กิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป 3 เดือน 12 วัน ตั้งแตวันท่ี
22 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2561
และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือ
วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ
รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,560 บาท
เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย  ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนอัตราวาง ยายและเปลี่ยนเลขท่ี
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย นางสาวจุฑาทิพย สุพรรณกลาง

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรจะมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-28-1121 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-1402-011) อัตราเงินเดือน
เดือนละ 55,618 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร เนื่องจาก นายวิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูครองอยูเดิมไดรับอนุญาตใหลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะฯ จึง
ประสงคขออนุมัติดังนี้

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จากตําแหนงเลขท่ี A-1-1402-011 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,618 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงเลขท่ี
A-1-1403-011 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,618 บาท ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชา
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางสาวจุฑาทิพย สุพรรณกลาง ตําแหนงอาจารย
อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,120 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขท่ี
1-3-08-557 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-1403-302) เปนตําแหนงเลขท่ี A-1-1403-011 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
7 พฤศจิกายน 2562 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ซึ่ งจ างดวยเงินงบประมาณแผนดิน จากตําแหน งเลข ท่ี A-1-1402-011 ตํ าแหน ง
ผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,618 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
เปน ตําแหนงเลขท่ี A-1-1403-011 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,618 บาท
ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางสาวจุฑาทิพย สุพรรณกลาง ตําแหนงอาจารย
อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,120 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขท่ี
1-3-08-557 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-1403-302) เปนตําแหนงเลขท่ี A-1-1403-011 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
7 พฤศจิกายน 2562 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
สังกัดคณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 14/2562 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มีมติให

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และตามความในมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ
ขอ 10 ของระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผู มีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารย อยางนอย 1 ครั้งในรอบปหรือกอนสิ้นสุดสัญญา โดยอนุโลมตามมาตรา 74
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการประเมินฯ
ตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยจะตองมีหัวหนาภาควิชาหรือคณบดี หรือเทียบเทา
ซึ่งรับผิดชอบงานใกลชิดเปนกรรมการอยูดวยและมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาหรือคณะวิชาอีก 1 คน
รวมพิจารณาดวย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 16 สังกัดคณะโบราณคดี เรียบรอยแลว โดยมีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา สังกัด
คณะโบราณคดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะวิทยาศาสตรขออนุ มัติดํา เนินการบริหารกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน
27 อัตรา ท้ังนี้  การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (วันท่ี 30 กันยายน 2561) โดยใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือ
บรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร ตอ ก.บ.ม. กอนท่ีจะดําเนินการสรรหาตอไป ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับงบประมาณ นั้น
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เนื่องดวย คณะวิทยาศาสตรไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 11 อัตรา และไดดําเนินการบริหารอัตรากําลัง
ตําแหนงอาจารยไปแลว 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี 1-2-27-1093 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดําเนินการ
บริหารกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน
10 อัตรา ดังนี้

1. ขอใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) ราย นางสาวอุดมลักษณ
เกียรติชูพิพัฒน ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใน ป พ.ศ. 2565

2. ขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 9 อัตรา โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุ ดังนี้

อัตราท่ี 1 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร
ประกันภัย คณิตศาสตรการเงิน การวิจัยดําเนินการ คณิตศาสตรเชิงคํานวณและการวิเคราะหขอมูล
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม

อัตราท่ี 2 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางเคมี เคมีอินทรีย เคมีวิเคราะห เคมีฟสิคัล
อัตราท่ี 3 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางชีวเคมี
อัตราท่ี 4 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางชีววิทยา สัตววิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
อัตราท่ี 5 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางฟสิกส ฟสิกสประยุกต หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
อัตราท่ี 6 อาจารย วุฒิปริญญาเอกวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อัตราท่ี 7 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางสถิติ สถิติประยุกต การวิจัยดําเนินงาน วิทยาการ

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการขอมูล วิทยาการประกันภัย
อัตราท่ี 8 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของ
อัตราท่ี 9 อาจารย วุฒิปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของ
ท้ังนี้ คณะวิทยาศาสตรมีนักเรียนทุนท่ีอยูระหวางศึกษาและจะกลับมาทํางานชดใชทุน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 10 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร ดังนี้

1. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1307-142 สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับนักเรียน
ทุนรัฐบาลฯ (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) ราย นางสาวอุดมลักษณ เกียรติชูพิพัฒน ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ใน ป พ.ศ. 2565

2. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1302-136 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไขการ
บรรจุวุฒิปริญญาเอกทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตรประกันภัย คณิตศาสตรการเงิน การวิจัย
ดําเนินการ คณิตศาสตรเชิงคํานวณและการวิเคราะหขอมูล คณิตศาสตรอุตสาหกรรม

3. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1303-137 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาเอกทางเคมี เคมีอินทรีย เคมีวิเคราะห เคมีฟสิคัล
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4. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1303-138 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาเอกทางชีวเคมี

5. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1304-139 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาเอกทางชีววิทยา สัตววิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

6. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1305-140 สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาเอกทางฟสิกส ฟสิกสประยุกต หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

7. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1306-141 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอกวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

8. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1307-143 สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาเอกทางสถิติ สถิติประยุกต การวิจัยดําเนินงาน วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการขอมูล วิทยาการประกันภัย

9. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1308-144 สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

10. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1308-145 สังกัดภาควชิาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เงื่อนไข การ
บรรจุวุฒิปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติดําเนินการบริหารกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน
27 อัตรา ท้ังนี้  การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (วันท่ี 30 กันยายน 2561) โดยใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือ
บรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร ตอ ก.บ.ม. กอนท่ีจะดําเนินการสรรหาตอไป ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับงบประมาณ นั้น

เนื่องดวย คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 5 อัตรา และไดดําเนินการบริหารอัตรากําลัง
ตําแหนงอาจารยไปแลว 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-838 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดําเนินการ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน  4 อัตรา โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุ ดังนี้

อัตราท่ี 1 อาจารย วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือปริญญาตรี ทางดานจิตวิทยา สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร

อัตราท่ี 2 อาจารย วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีน/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตร
ประยุกตจีน โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตร
ประยุกตจีน สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร
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อัตราท่ี 3 อาจารย วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผู ใหญ/
การศึกษานอกระบบ โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การพัฒนามนุษย
สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร

อัตราท่ี 4 อาจารย วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ/หลักสูตรและการสอน/
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร/เก่ียวของกับหลักสูตร การสอน การนิเทศ โดยมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ/หลักสูตรและการสอน/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร/เก่ียวของกับหลักสูตร การสอน การนิเทศ
และมีวุฒิปริญญาตรีดานการสอน สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร

ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตรไมมีนักเรียนทุนท่ีมีพันธะผูกพันในการกลับมาทํางานชดใชทุนให
คณะศึกษาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 4 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี้

1. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1204-102 สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี
ทางดานจิตวิทยา

2. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1208-104 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร
เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีน/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตรประยุกตจีน
โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน/ภาษาศาสตร/ภาษาศาสตรประยุกตจีน

3. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1203-101 สังกัดภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร
เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ โดยมี
วุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต/การพัฒนามนุษย

4. ตําแหนงเลขท่ี A-1-1207-103 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
เงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ/หลักสูตรและการสอน/การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร/เก่ียวของกับหลักสูตร การสอน การนิเทศ โดยมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ/
หลักสูตรและการสอน/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร/เก่ียวของกับหลักสูตร การสอน การนิเทศ และมี
วุฒิปริญญาตรีดานการสอน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ดวย กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางก่ิงการ วันเพ็ญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
(รักษาการแทนหัวหนางานพัฒนานักศึกษา) ตําแหนงเลขท่ี 2-2-24-183 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท
สังกัดงานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานพัฒนา
นักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี
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โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในการเขาสูตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน
3 คน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติ นางก่ิงการ วันเพ็ญ เรียบรอยแลว
ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนา
หนวยงาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป ท้ังนี้ นางก่ิงการ วันเพ็ญ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี
คือระดับดีเดนท้ังสองรอบการประเมิน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี โดยประกอบดวย
ผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. รองอธิการบดี เพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร  คงอ่ิม เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 1 อัตรา และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อ
ผู มีสิทธิ์ เขารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิสัยทัศนของ นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา รวมท้ังการสัมภาษณประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เจ าหน า ท่ีบริหารงานท่ัวไป เชี่ ยวชาญ ตํ าแหน ง เลข ท่ี S-1-0200-001 อัตรา เงิน เดือน เดือนละ
95,368 บาท สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปเชี่ยวชาญ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0200-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ
95,368 บาท สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 รายงานผลการคัดเลือกและขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิสัยทัศนของ นายสมหมาย ตันธุวปฐม รวมท้ังการสัมภาษณประกอบ
การประเมิน เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา นายสมหมาย ตันธุวปฐม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นายชางปฏิบัติการ (ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนางานชางและซอมบํารุง) ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-110 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 35,130 บาท สังกัด งานชางและซอมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายสมหมาย ตันธุวปฐม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ (ปจจุบันดํารง
ตําแหนงหัวหนางานชางและซอมบํารุง) ตําแหนงเลขท่ี S-1-0305-110 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,130 บาท
สังกัดงานชางและซอมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี มาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุ มัติตอการจางผู มีความรูความสามารถพิ เศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติการยืนยันยอดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 งบบุคลากร

คาจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนท้ังสิ้น 41 อัตรา โดยแบงเปนลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
21 อัตรา และผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยจํานวน 20 อัตรา นั้น ท่ีประชุม
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2562 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติตอการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยแลว จํานวน 7 ราย และมีมติใหกองทรัพยากรมนุษยจัดทําสรุป
จํานวนกรอบอัตราและรวบรวมรายชื่อผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร รับทราบ ท้ังนี้ คณะวิชาประสงค
ขออนุมัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ดังตารางตอไปนี้

คณะวิชา/รายช่ือ กรอบที่ไดรับ
จัดสรร

ก.บ.ม. อนุมัติ
จางแลว

ขออนุมัติจาง
เพ่ิมเติม

คณะโบราณคดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา

1


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน
ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง

4





คณะมัณฑนศิลป
รองศาสตราจารยสน สีมาตรัง

1


คณะวิทยาศาสตร
ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
อัตราวาง

2


คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศาสตราจารยพิเศษเสนอ นิลเดช
รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก
ศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง
รองศาสตราจารยอนุวิทย เจริญศุภกุล
อาจารยวนิดา พ่ึงสุนทร
ศาสตราจารยเกียรติคุณกําธร กุลชล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน
รองศาสตราจารยมาลินี ศรีสุวรรณ

8









คณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ
รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข

2
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ท้ังนี้ มีคณะท่ีประสงคขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติมอีก รวมจํานวน 12 ราย ดังนี้

คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 16 อัตรา

เงินเดือน 32,500 บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ (อายุ 62 ป) ตําแหนงเลขท่ี 37 อัตรา

เงินเดือน 35,000 บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป
2. รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 15 อัตราเงินเดือน

35,000 บาท (อายุ 62 ป และเปนการจางใหม โดยเริ่มจางตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

จํานวน 8 ราย ไดแก

คณะวิชา/รายชื่อ ตําแหนง ตําแหนง
เลขที่ อัตราเงินเดือน เงินงบฯ เงินรายได

สมทบ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ศาสตราจารยพิเศษเสนอ นิลเดช อาจารย 24 35,000 28,125 6,875
รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก อาจารย 31 30,000 28,125 1,875
อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร อาจารย 33 30,000 28,125 1,875
รองศาสตราจารยอนุวทิย เจริญศุภกุล อาจารย 34 30,000 28,125 1,875
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวฒัน อาจารย 36 30,000 28,125 1,875
รองศาสตราจารยมาลนิี ศรีสุวรรณ อาจารย 43 30,000 28,125 1,875
ศาสตราจารยเกียรติคุณกําธร กุลชล อาจารย 35 35,000 28,125 6,875
ศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทงั อาจารย 32 35,000 28,125 6,875

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี ตําแหนงอาจารยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงเลขท่ี 27

อัตราเงินเดือน 43,980 บาท (อายุ 64 ป และจางตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

คณะวิชา/รายช่ือ กรอบที่ไดรับ
จัดสรร

ก.บ.ม. อนุมัติ
จางแลว

ขออนุมัติจาง
เพ่ิมเติม

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี

2



รวม 20 7 12
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 12 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข

และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 25/2561 เม่ือวันอังคารท่ี

25 ธันวาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย
เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการ
แกสังคมในสวนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป นั้น

ในการนี้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคปรับแกไขการจัดสรรรายได
คาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเปนไปตามความใน
ขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 จึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการ
จายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับท่ี ..) โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ซึ่ง
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 7/2562
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได
คาบริการทางวิชาการแกสังคม ในสวนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับท่ี ..) และให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ประธานไดมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาคํานึงถึงการเรียกเก็บอัตราคาบริการทางวิชาการ
แกสังคม กรณีท่ีมีการใชสถานท่ีของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา โดยอาจพิจารณาขอมูลการเรียกเก็บดังกลาวจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจาย
ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

9 กรกฎาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและ
คาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

เนื่องจาก (ราง) ระเบียบดังกลาวไดยกเวนการจายคาตอบแทนอาจารยผูสอนสําหรับการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูบริหารจัดการรวมกับศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงขอใหท้ัง 3 คณะวิชาดังกลาว หารือรวมกันเก่ียวกับคาใชจายในสวนของ
คาตอบแทนอาจารยผูสอนใหชัดเจน เพ่ือปองกันปญหาตางๆ เชน การจัดหาอาจารยผูสอน คุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับ
แกไขเพ่ิมเติมชื่อรายวิชาในขอ 9.4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจาย
ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. 2562 จาก “รายวิชา SU101 ศิลปะศิลปากร” เปน “รายวิชา
SU102 ศิลปากรสรางสรรค” จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับตั้งแต
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 ไดพิจารณา

รางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําและผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยประจํา พ.ศ. .... แลว มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ และมีมติใหมหาวิทยาลยันํารางขอบังคับดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาทบทวน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะแลว และจัดทํา
สรุปประเด็นพรอมเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําและผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. .... ท่ีปรับปรุงแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรใหนําเสนอประเด็นการพิจารณาท้ังสองแบบเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ท้ังนี้ ในสวนของประเด็นการกําหนดการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
ตามขอ 15 เห็นสมควรใชแบบพิจารณาท่ี 1 คือ ผลงานทางวิชาการตามขอ 12 ขอ 13 หรือขอ 14 แตละเรื่อง
อาจเปนผลงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการผูนั้นแตเพียงผูเดียว หรือเปนผลงานท่ีผูนั้นมีสวนรวมในการ
ดําเนินการกับผู อ่ืนก็ได เ พ่ือใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะยกเลิกการกําหนดรอยละของสวนรวมในผลงานทางวิชาการสําหรับการใชเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา

โครงการพิเศษ เนื่องจากมีสาขาวิชาท่ีประสงคจะเปดสอนนักศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษเพ่ิมเติม
เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษเปนไปดวยความเรียบรอย คณะศึกษาศาสตร

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย
เง่ือนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการและการ
จัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของสํานักหอสมุดกลาง

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจาย

คาใชจายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของสํานัก
หอสมุดกลาง นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนไปดวยความ
เรียบรอย และเปนไปตามความในขอ 13 และขอ 14 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 สํานักหอสมุดกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการ
และการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของสํานักหอสมุดกลาง ซึ่งผานการพิจารณาจาก
กองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรร
รายไดคาบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของสํานักหอสมุดกลาง และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การกําหนดอัตราคาลงทะเบียนแบบเหมาจายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2562) ภาคปกติ และโครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอกําหนดอัตราคาลงทะเบียนแบบเหมาจายของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ของ
คณะศึกษาศาสตร ท้ังภาคปกติและโครงการพิเศษ โดยขอใชอัตราการเรียกเก็บคาลงทะเบียนเหมาจายเดียวกัน
กับสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 นั้น
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เนื่องจากการกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกําหนดให
อธิการบดีโดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. เปนผูเสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และใหจัดทําเปนระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

ดังนั้น กรณีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2562) คณะศึกษาศาสตร ท้ังภาคปกติและโครงการพิเศษ โดยขอใชอัตราการเรียกเก็บคาลงทะเบียนเรียนของ
สาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร ตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 นั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว จึง
ตองนําเสนอทานอธิการบดีเพ่ือพิจารณานําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอัตรา
คาธรรมเนียมตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป

ในการนี้ กองกฎหมายไดใหความเห็นวา เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยเสนอเพ่ือขอกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) คณะศึกษาศาสตร ท้ังภาคปกติและโครงการ
พิเศษ เปนไปตามท่ีกําหนดไวแลวในขอ 3.2.6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 และขอ 4.2.5 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการ
พิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมแลวเนื่องจากเปน
อัตราเดียวกัน ดังนั้น จึงไมจําเปนตองออกระเบียบฉบับใหม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2562) ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ซึ่งเปนไปตามท่ีกําหนดไวแลวในขอ 3.2.6 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
พ.ศ. 2562 และขอ 4.2.5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับอัตราคาลงทะเบียน/คาธรรมเนียม
การศึกษา เพ่ือประกอบการชี้แจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยดวย
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการ

และวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณบดีในกลุมสาขาวิชาตางๆ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 ไดยกเลิกคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย (นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) และมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย
เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมาย
ดานวิชาการและวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
และหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยคณะกรรมการประกอบดวย

1. นายสุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

2. ศาสตราจารย ดร.จาตุรนต  ถิระวัฒน กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย  สุทธะนันท กรรมการ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
7. ผูแทนคณบดีกลุมศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
8. ผูแทนคณบดีกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ
9. ผูแทนคณบดีกลุมวิทยาศาสตร กรรมการ

10. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ
11. ผูอํานวยการกองกฎหมาย เลขานุการ
12. นางมุจลินท  สังขจุย ผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวเพชรดา  เอกอาภากุล ผูชวยเลขานุการ
14. นายสุเทพ  ม่ิงมาลัยรักษ ผูชวยเลขานุการ

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรอง
ขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูแทนคณบดีในกลุมสาขาวิชาตางๆ ในขอ 7 - ขอ 9 ซึ่งคณบดีคณะวิชาเลือกกันเองในแตละกลุมสาขาวิชา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองขอ
กฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน
คณบดีในกลุมสาขาวิชาตางๆ จํานวน 3 ราย ดังนี้
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1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
ผูแทนคณบดกีลุมศิลปะและการออกแบบ

2. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
ผูแทนคณบดกีลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
ผูแทนคณบดกีลุมวิทยาศาสตร

แลวใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษขอ
หารือแนวทางการคิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เริ่มใชกับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 และวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เริ่มใชกับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562
และใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยไดเชิญคณาจารยจากคณะวิชาตางๆ มารวมสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงประสงคขอ
หารือแนวทางการคิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนสังกัดสวนงานท่ีมารวมสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีศูนย
บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษดําเนินการ โดยขอใหคิดภาระงานสอนไดใน
สัดสวนรอยละหนึ่งรอย

ท้ังนี้ รูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการ
เรียนรูภาษาอังกฤษดําเนินการ ครอบคลุมการถายทอดองคความรูรูปแบบตางๆ เชน การสอนแบบบรรยาย
การสอนปฏิบัติการ การสอนภาคสนาม การสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน การ
สอนท่ีเนนการเรียนรูเชิงรุก เปนตน ซึ่งอาจารยผูสอนตองเขารวมการประชุมเตรียมความพรอม การอบรม
สัมมนา จัดทําสื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลตามผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีกรรมการบริหาร
รายวิชาไดวางแนวทางไว และสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบเนนผลลัพธ (Outcome-based
education: OBE)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเปนภารกิจของมหาวิทยาลัย
จึงเห็นชอบใหคณะวิชานําไปคิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนในสัดสวนรอยละหนึ่งรอยสําหรับการสอนใน
กลุมแรก และตองสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปไดมากกวา 1 รายวิชา กรณีหากมีการสอนในกลุมถัดไปขอให
คณะวิชาพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร
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ท้ังนี้ อาจารยผูสอนยังตองมีภาระงานสอนรายวิชาของคณะวิชาดวย
อนึ่ง ท่ีประชุมมอบหมายใหกองกฎหมายจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือกําหนดการ

คิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนสังกัดสวนงานท่ีมารวมสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปดังกลาว กอนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2561 และผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา

2561 เสร็จสิ้นแลวนั้น
ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2561 ประเมินระหวางวันท่ี 24-25 ตุลาคม 2562
2. พิจารณาใหขอเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561
3. พิจารณาผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561

ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือ

วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 จากการแถลงผลการประเมินดวยวาจา เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม
2562 และใหความเห็นชอบผลลัพธตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีกําหนดเขาดําเนินการตรวจสอบงบการเงิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายคลังไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกําหนด

เขาดําเนินการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับ
ปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ตามอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ



28

ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 โดยเริ่มเขาตรวจสอบตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งในปนี้จะเขา
ตรวจสอบเปนปสุดทาย จึงขอใหคณะวิชาจัดเตรียมเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการตรวจสอบดวย

ท้ังนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเริ่มเขากํากับ/ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด
(Compliance) ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 เปนตนไป ซึ่งจะเขาตรวจสอบตามวิทยาเขตตางๆ โดยจะเนน
ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจางและโครงการบริการทางวิชาการและวิจัย ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใน
เรื่องดังกลาว จะไดหารือกับสํานักงานตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบเบื้องตนใหแกคณะวิชา/สวนงาน ท้ังนี้ หาก
คณะวิชาใดประสงคใหสํานักงานตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบเบื้องตน ขอใหแจงมายังมหาวิทยาลัย

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การกํากับติดตามการศึกษาของนักเรียนทุนฯ และบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษา

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ใหทุกคณะวิชากํากับติดตามความกาวหนาในการศึกษา

ของนักเรียนทุนอยางตอเนื่อง และกําชับใหบุคลากรผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลนักเรียนทุนฯ ปฏิบัติหนาท่ีใน
เรื่องดังกลาวใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกรณีท่ีนักเรียนทุนไม
สามารถสําเร็จการศึกษาหรือไมรายงานตัวเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนตามท่ีกําหนดไวในสัญญารับทุนฯ ซึ่ง
จะตองชดใชทุนท่ีทางราชการไดจายไป พรอมเบี้ยปรับอีก 2 เทาคืนแกทางราชการ ใหคณะวิชาเรงดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบและข้ันตอนท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกสวนงานหรือ
มหาวิทยาลัยในภายหลังตอไป

นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามขอ 10 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560
ไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติหรือเสร็จจาก
การศึกษากอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ จะตองรีบเดินทางกลับภายในระยะเวลาท่ีควรเดินทางถึงได
ตามปกติ แลวใหรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และเสนอตามลําดับชั้นจนถึง
อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนผูอนุมัตินั้น ในการนี้ จึงขอความรวมมือคณะวิชาและหนวยงาน
กํากับติดตามบุคลากรท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษา รีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา
โดยเฉพาะบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษากอนครบกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ
ดังกลาวขางตน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


