
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 9/2562

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 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. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
7. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
8. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
9. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ

10. รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
15. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
16. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
17. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
18. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
19. อ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
20. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
22. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
23. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
24. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
25. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณ

และยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
4. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
5. อ.ปวริส มินา ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
8. ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
9. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
12. นางมุจลินท สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
13. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
14. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
15. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม

ผูไมมาประชุม
1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ลาอุปสมบท
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการตางประเทศ
5. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ
6. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
7. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ลาพักผอนไปตางประเทศ
8. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดราชการ



3

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การเขาพบปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ดวยอธิการบดีและรองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ

จะเขาพบรองศาสตราจารย นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันท่ี 17
พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือหารือเก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเม่ือกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ
(อว.) จัดตั้งแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การเขาพบผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ดวยอธิการบดีจะเขาพบผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ใน

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น. เพ่ือหารือเก่ียวกับเรื่องการทํางานวิจัย/งานบริการวิชาการ
แกสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จึงขอใหคณะวิชา/หนวยงานท่ีไดดําเนินการทําวิจัยดังกลาวสงขอมูลไปยัง
วิทยาเขตเพชรบุรีเพ่ือรวบรวมขอมูลนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี และขอเชิญผูบริหารท่ีสนใจเขาพบ
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีตามวัน-เวลาดังกลาว ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจขยายความรวมมือไปยังจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ และราชบุรี ตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.1.3 ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประสงคให

ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 5 ทุน ทุนละ 40,000-50,000 บาทตอป จนสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีโดยไมมีขอผูกมัด จึงขอใหคณะวิชาสงรายชื่อนักศึกษาท่ีเห็นสมควรใหไดรับ
ทุนการศึกษาดังกลาว จํานวนคณะวิชาละ 1 ราย และสํารอง 1 ราย โดยใหนักศึกษาเขียนประวัติ เหตุผลความ
จําเปน และความมุงหวังในชีวิตหลังสําเร็จการศึกษา (ความยาวประมาณ 1 หนากระดาษ) สงไปยังงานวิเทศสัมพันธ
ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือเวียนแจงไปยังคณะวิชาอีกครั้ง

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562

และครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562  มีมติใหความเห็นชอบการแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 13 สวนงาน แลวนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงาน
ภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
เสร็จเรียบรอยแลว
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จึงขอใหสวนงานท้ัง 13 สวนงาน ดําเนินการเก่ียวกับจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางองคกร
ตามแบบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ ใหคณะวิชาดําเนินการสงรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลัง
ตามการปรับโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร มายังมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ใน
รอบถัดไป และจะไดดําเนินการออกคําสั่งฯ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 28 เมษายน 2562 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ขอมูลนักเรียนทุนรัฐบาลจากหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชนักเรียนทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี

29 เมษายน 2562 ไดมอบหมายใหกองทรัพยากรมนุษยสรุปขอมูลนักเรียนทุนรัฐบาลจากหนวยงานอ่ืน ท่ีไมใช
นักเรียนทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดสรร
กรอบอัตราสําหรับรองรับนักเรียนทุนท่ีไมไดรับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน นั้น

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการสรุปขอมูลนักเรียนทุนรัฐบาลจากหนวยงานอ่ืน
ท่ีไมใชนักเรียนทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว ซึ่งพบวานักเรียนทุนรัฐบาลจาก
หนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งอยูระหวางกําลังศึกษาและจะกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนในอนาคต มีนักเรียนทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยังมีทุนอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานภายนอกไดจัดสรรใหแกคณะตางๆ
โดยไมไดผานการจัดสรรโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลประเภท
อ่ืน เชน กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (สนพ.) หรือทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี) เปนทุนท่ีจัดสรรใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงไมกระทบกับการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
รองรับในอนาคต

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหคณะวิชาเตรียมการสําหรับการบรรจุนักเรียนทุนที่ไมใช
นักเรียนทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 2.4 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จํานวน 8 ฉบับ

สรุปเรื่อง
ดวยสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ และไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติเปนกฎหมายแลว จํานวน 8 ฉบับ กองกฎหมายจึงไดสรุปสาระสําคัญเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
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1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือใหมีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และ
การสรางสรรคนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืนเขาดวยกัน และใหเกิดความรวมมือในการ
ปฏิบัติหนาท่ีระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผน และ
นโยบายในการพัฒนาประเทศ จึงยุบเลิกกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และกํากับการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562

2. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2562

เพ่ือใหการทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานการอุดมศึกษา และแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศใหมีเอกภาพและเปนระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงใหมีสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีดังกลาว

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จะตองเปนไปในทิศทางท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษา
เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนอ่ืน รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล ท่ีสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
แลว

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไปเปนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและตําแหนงตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงตองมี

การกําหนดขอบเขตในการดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืน ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

มหาวิทยาลัยศิลปากรยังตองดําเนินงานตามท่ีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติกําหนด
เชน การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน

5. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
เพ่ือใหการจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปเพ่ือประโยชนแกประชาชน

ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาไดอยางท่ัวถึง
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มหาวิทยาลัยศิลปากรตองพัฒนาความรู จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสราง
นวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการอุดมศึกษา และเปนไป
ตามหลักความรับผิดชอบตอสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเปนอิสระ หลักความเสมอภาค
หลักธรรมาภิบาล และหลักการอ่ืนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีหนาท่ีและอํานาจ
ในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และหนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และแผนดานการ
อุดมศึกษา และสนองตอความจําเปนและความตองการของประเทศในดานตางๆ  การสงเสริมใหเกิด
ผูประกอบการรายใหมใหแกประเทศ การพัฒนากําลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือให
ประเทศไทยพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และ
หนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562

เม่ือมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแลว จึง
จําเปนตองกําหนดขอบเขตหนาท่ีและอํานาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหชัดเจน เพ่ือใหการบริหารจัดการในระดับตางๆ  ของกระทรวงมีเอกภาพ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดระเบียบปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น สวนการแบงสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และในกรณีท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม มีขอตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการผลิตกําลังคนในสาขาท่ีประเทศมีความ
ตองการหรือเพ่ือพัฒนาในดานอ่ืนตามท่ีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
กําหนดตามกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอาจขอรับการสงเสริมดานงบประมาณเพ่ือการนั้นได โดยทําขอตกลงกับสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

7. พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562
เปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไมรวมถึงสถานศึกษาของรัฐท่ีมิใชสวนราชการ จึงไมนํามาใช
บังคับกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

8. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562
เปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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เนื่ องจากมหาวิทยาลัย ศิลปากรยั ง มีบุคลากรประเภทข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงตองนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับกับ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

30 เมษายน 2562 ไดมีความเห็นวา การปรับแกไขปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2562 อาจสงผลกระทบตอการเปด-ปดภาคการศึกษา และชวงระยะเวลาของภาคการศึกษา
พิเศษฤดูรอน รวมท้ังแผนการดําเนินงานของคณาจารย จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการหารือเรื่อง
ดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้ง

ท้ังนี้ ขอใหคณบดีแตละคณะวิชามอบนโยบายหรือขอคิดเห็นใหกับรองคณบดีฝายวิชาการของ
คณะวิชาไปหารือในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวย นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา
2562 จํานวน 5 ฉบับ โดยไมมีการแกไข ดังนี้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 5
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
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5. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

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 คณะศึกษาศาสตรขออนุ มัติจาง นายกฤษณวงศ  ศิวะพราหมณสกุล

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-6-05-88 สังกัดโรงเรียนสาธิต เดิมเปนอัตราของ นายไกรสิงห สุดสงวน ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี
1 กุมภาพันธ 2562 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายกฤษณวงศ ศิวะพราหมณสกุล
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร และวุฒิศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) (หลักสูตร 5 ป)
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ ประสงคขออนุมัติจาง นายกฤษณวงศ ศิวะพราหมณสกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-88 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท
สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายวิชาการ กรรมการ
4. อาจารยบัญชา สุพรรณนาลัย กรรมการ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
5. นางสาวธัญรดา  ชื่นทรวง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกฤษณวงศ ศิวะพราหมณสกุล เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-88 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท
สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ัง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ
ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต

คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

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

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ี
หนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายกันทรากร จรัสมาธุสร พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-518 สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2561
และนายกันทรากร จรัสมาธุสร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิม
วุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562
คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายกันทรากร จรัสมาธุสร
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-23-518 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,150 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-518 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 23,150 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 23,150 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ี
ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติ อนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นายกันทรากร จรัสมาธุสร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-518 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,150 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ
รับเรื่อง
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงและระดับตําแหนง นายเสนห
ชํานาญดี

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงและระดับ

ตําแหนง ราย นายเสนห ชํานาญดี ตําแหนงผูปฏิบัติงานการโรงแรมปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-4
อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,810 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานการโรงแรม
ปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนตําแหนงนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ วุฒิรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารทองถ่ิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงและระดับ
ตําแหนงแลว เห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุม พิจารณาแล ว  มีมติอนุ มัติ ให เปลี่ ยนชื่ อตํ าแหน งและระดับตํ าแหน ง ราย
นายเสนห ชํานาญดี จากตําแหนงผูปฏิบัติงานการโรงแรมปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปน
ตําแหนงนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหาร
ทองถ่ิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควชิา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ี
ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ)
หรือ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวา
สําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได
ไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 887/2554 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2554
สั่งอนุญาตให นายบริภัทร กิจจาบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-3-25-123 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 และท่ี 762/2559 ลงวันท่ี
22 มิถุนายน 2559 สั่งอนุญาตให นายบริภัทร กิจจาบัญชา ซึ่งไดสิ้นสุดระยะเวลาศึกษาแลว และรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 และนายบริภัทร กิจจาบัญชา ไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Computer Science and Information Systems)
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก นายบริภัทร กิจจาบัญชา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-25-123 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,010 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิ Doctor of Philosophy (Computer Science and Information Systems) จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม 2562 และไดยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี
29 เมษายน 2562 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,010 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
ไดตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายบริภัทร
กิจจาบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-25-123
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,010 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,010 บาท เปน วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ไดตั้งแต
วันท่ี 29 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง
เวลาหนึ่งป แตไมเกินสามป

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ไดกําหนดให

ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไวแลว โดยในระยะแรกไดกําหนดระยะเวลาในการแสดงเจตนาเพ่ือขอเปลี่ยน
สถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 83 (1)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดใหแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหนึ่งป
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจเุปน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมตองทําการประเมินความรูความสามารถ ประกอบกับขอบังคับเก่ียวกับการเปลี่ยน
สถานภาพตามท่ีกลาวอางถึงขางตนไดกําหนดใหผูแสดงเจตนาระบุเลือกวันท่ีประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพได ดังนี้

(1) วันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(2) วันท่ี 3 ตุลาคม  2559  เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(3) วันท่ี 4 มกราคม 2560 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(4) วันท่ี 3 เมษายน 2560 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(5) วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการ
บรรจแุตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

และตามมาตรา 83 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
มาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังกําหนดเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามปใหมีการประเมินความรูความสามารถตาม
หลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีบันทึกเวียนแจงคณะและสวนงาน รวมท้ังขาราชการเปน
รายบุคคล ตามบันทึกกองการเจาหนาท่ี ท่ี ศธ 6801/ว.1588 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2560 ไปแลว นั้น

เนื่องจาก ตามบันทึกกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ท่ี ศธ 6803.4 (นฐ.)/0928 ลงวันท่ี
26 เมษายน 2562 แจงวา นางฐิติพร ณัฐวุฒิ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 383 อัตราเงินเดือน 40,320 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหนึ่งปแต
ไมเกินสามป ตามแบบ ปข.2 (กองคลังรับเรื่องวันท่ี 29 เมษายน 2562) สมัครใจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 1 ของเดือนกรกฎาคม 2562
(กองทรัพยากรมนุษย รับเรื่องวันท่ี 30 เมษายน 2562)
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ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินความรูความสามารถ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป นับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ พ.ศ. 2560

ขอ 4 กําหนดใหขาราชการผูประสงคแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยน
สถานภาพจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้

(1) อยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
(2) เปนผูไมผานการประเมินการปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่งปกอนการแสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานภาพ เวนแตเปนผูท่ีไมไดรับการประเมินการปฏิบัติงานเนื่องจากเปนผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือเปนการลาประเภทอ่ืนๆ ตามสิทธิ

ขอ 5 กําหนดใหขาราชการผูประสงคแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามขอ 4 ระบุเลือกวันท่ี
ประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมีผลเปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันท่ีหนึ่งของเดือน หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการ ใหถือเอาวันทําการถัดไป
ซึ่งเปนวันแรกของการทํางานเปนวันเริ่มตนการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

การยื่นหนังสือแสดงเจตนาใหยื่นตามแบบท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
พรอมจัดทําเอกสารแสดงปริมาณงานยอนหลังสามป โดยยื่นลวงหนากอนวันท่ีประสงคเปลี่ยนสถานภาพ
ตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาหกสิบวัน

ขอ 6 กําหนดใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ
ประกอบดวยรองอธิการบดีหรือคณบดีท่ีเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวน
ไมนอยกวาสามคน โดยกรรมการจํานวนหนึ่งคนจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานตนสังกัด

กองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติตามขอ 4 ดังกลาวขางตนแลว ปรากฏวา
นางฐิติพร ณัฐวุฒิ มีคุณสมบัติครบถวน และไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง สําหรับวันท่ี
เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมีผลเปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 นั้น เห็นวาเปนไปตามเกณฑ เนื่องจาก นางฐิติพร ณัฐวุฒิ
ยื่นลวงหนากอนประสงคแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหกสิบวันนับตั้งแต
วันท่ี 29 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ ประกอบดวยรองอธิการบดีหรือคณบดี

ท่ีเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยกรรมการ
จํานวนหนึ่งคนจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานตนสังกัด

2. กรณี นางฐิติพร ณัฐวุฒิ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 383 อัตราเงินเดือน 40,320 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี เปนผูผานการประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเรียบรอยแลว วันท่ี
เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมีผลเปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย คือ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ
นางฐิติพร ณัฐวุฒิ เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูมีตําแหนง
และนาม ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย เลขานุการ

กองทรัพยากรมนุษย
หาก นางฐิติพร ณัฐวุฒิ เปนผูผานการประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา

ขอเปลี่ยนสถานภาพเรียบรอยแลว วันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมีผลเปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และ
เปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การขอเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัยภายหลัง
เวลาหนึ่งป แตไมเกินสามป

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 83

ไดกําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจางมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจาง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไวแลว โดยในระยะแรกไดกําหนดระยะเวลาในการแสดงเจตนาเพ่ือขอเปลี่ยน
สถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 83 (1)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดใหแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหนึ่งป
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปน
ลูกจางมหาวิทยาลัย โดยไมตองทําการประเมินความรูความสามารถ ประกอบกับขอบังคับเก่ียวกับการเปลี่ยน
สถานภาพตามท่ีกลาวอางถึงขางตนไดกําหนดให ผูแสดงเจตนาระบุเลือกวันท่ีประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพได ดังนี้

(1) วันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของ
การบรรจแุตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย

(2) วันท่ี 3 ตุลาคม  2559  เปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของการ
บรรจแุตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย

(3) วันท่ี 4 มกราคม 2560 เปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของการ
บรรจแุตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย

(4) วันท่ี 3 เมษายน 2560 เปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของการ
บรรจแุตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย

(5) วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของการ
บรรจแุตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย
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และตามมาตรา 83 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพ มาเปนลูกจางมหาวิทยาลัยภายหลังกําหนดเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามปใหมีการประเมินความรูความสามารถ
ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีบันทึกเวียนแจงคณะและสวนงาน รวมท้ัง
ลูกจางประจําเปนรายบุคคล ตามบันทึกกองการเจาหนาท่ี ท่ี ศธ 6801/ว.1588 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2560
ไปแลว นั้น

เนื่องจาก ตามบันทึกคณะเภสัชศาสตร ท่ี ศธ 6814/0972 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2562 แจงวา
นายพัลลภ มลคล้ํา ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 4 ตําแหนงเลขท่ี 443 อัตราเงินเดือน
28,560 บาท สังกัดงานการบริหารจัดการท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ยื่นหนังสือแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป ตามแบบ ปล.2 (คณะเภสัชศาสตร
รับเรื่องวันท่ี 25 เมษายน 2562) สมัครใจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย โดยขอบรรจุ
เปนลูกจางมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 1 ของเดือนกรกฎาคม 2562 (กองทรัพยากรมนุษยรับเรื่องวันท่ี 29 เมษายน 2562)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินความรูความสามารถ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป นับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ พ.ศ. 2560

ขอ 4 วรรคสอง กําหนดใหลูกจางประจําผูประสงคแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจาง
มหาวิทยาลัยตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยน
สถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้

(1) อยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
(2) เปนผูไมผานการประเมินการปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่งปกอนการแสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานภาพ เวนแตเปนผูท่ีไมไดรับการประเมินการปฏิบัติงานเนื่องจากเปนผูไดรับอนุญาตใหลาตามสิทธิ
ขอ 5 กําหนดใหลูกจางประจําผูประสงคแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามขอ 4 ระบุเลือกวันท่ี

ประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมีผลเปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของการ
บรรจุแตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ในวันท่ีหนึ่งของเดือน หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการ ใหถือเอาวัน
ทําการถัดไป ซึ่งเปนวันแรกของการทํางานเปนวันเริ่มตนการบรรจุแตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย

การยื่นหนังสือแสดงเจตนาใหยื่นตามแบบท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พรอมจัดทําเอกสารแสดง
ปริมาณงานยอนหลังสามป โดยยื่นลวงหนากอนวันท่ีประสงคเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาหกสิบวัน

ขอ 6 กําหนดใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ
ประกอบดวยรองอธิการบดีหรือคณบดีท่ีเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนประธานกรรมการ และกรรมการอีก
จํานวน ไมนอยกวาสามคน โดยกรรมการจํานวนหนึ่งคนจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานตนสังกัด

กองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติตามขอ 4 ดังกลาวขางตนแลว ปรากฏวา
นายพัลลภ มลคล้ํา มีคุณสมบัติครบถวน และไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง สําหรับวันท่ี
เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมีผลเปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้ง
เปนลูกจางมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 นั้น เห็นวาเปนไปตามเกณฑ เนื่องจาก นายพัลลภ มลคล้ํา
ยื่นลวงหนากอนประสงคแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหกสิบวัน นับตั้งแต
วันท่ี 25 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
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จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ ประกอบดวยรองอธิการบดีหรือคณบดี

ท่ีเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยกรรมการ
จํานวนหนึ่งคนจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานตนสังกัด

2. กรณี นายพัลลภ มลคล้ํา ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 4 ตําแหนงเลขท่ี 443
อัตราเงินเดือน 28,560 บาท สังกัดงานการบริหารจัดการท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร เปนผูผานการ
ประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเรียบรอยแลว วันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมี
ผลเปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย คือ
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ
นายพัลลภ มลคล้ํา เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูมีตําแหนง
และนาม ดังนี้

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
3. นายกฤษดา  ไพรวรรณ คณะอักษรศาสตร กรรมการ
4. นางอารยา ธนะวัฒนานนท กรรมการและเลขานุการ
หาก นายพัลลภ มลคล้ํา เปนผูผานการประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา

ขอเปลี่ยนสถานภาพเรียบรอยแลว วันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือใหมีผลเปนวันพนสภาพการเปนลูกจางประจํา
และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนลูกจางมหาวิทยาลัย คือ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ
ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ เรื่อง “การออกแบบเฟอรนิเจอร”
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 2 มกราคม 2563 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของ ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะมัณฑนศิลป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 อนุญาตลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค
ณ ตางประเทศ เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ดวย นางสาวลาว ัลย  ศร ีพงษ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงรองศาสตราจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-2-28-1132 สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มีความประสงคขออนุญาตลาหยุด
ราชการเพื่อเดินทางไปปฏิบัติการวิจัย เรื่อง “Method development for the determination of
urea in gel formulation using vibrational spectroscopy” ณ Hanyang University สาธารณรัฐ
เกาหลี มีกําหนด 30 วัน ระหวางวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 ดวยทุนสนับสนุนอาจารยไปปฏิบัติงาน
ดานวิจัยในหนวยงานตางประเทศ กองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะเภสัชศาสตร

แตเนื่องจาก นางสาวลาวัลย ศรีพงษ มีอายุเกิน 55 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยดานการวิจัยและสรางสรรค
พ.ศ. 2561 ขอ 5.3 มีสาระสําคัญวา “พนักงานมหาวิทยาลัยตองมีอายุไมเกิน 55 ป สําหรับการขอไปปฏิบัติการ
วิจัยหรือสรางสรรคหรือไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดานการวิจัยหรือสรางสรรค ท้ังนี้ หากมี
อายุเกิน 55 ป หรือเปนผูไดรับการตอการจางภายหลังอายุ 60 ป ใหนําเสนอเหตุผลความจําเปนตอท่ีประชุม
ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย”

คณะเภสัชศาสตรพิจารณาแลวเห็นควรใหลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปปฏิบัติการวิจัย
ณ สาธารณรัฐเกาหลี จึงขออนุมัติจากท่ีประชุม ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติให นางสาวลาวัลย ศรีพงษ ลาหยุดราชการเพื่อเดินทาง
ไปปฏิบัติการวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ดวยทุนสนับสนุนอาจารยไปปฏิบัติงานดานวิจัยในหนวยงาน
ตางประเทศ กองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะเภสัชศาสตร ระหวางว ันที ่ 1 – 30 มิถ ุนายน 2562
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การเปลี่ยนสายงานลูกจางประจํา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรขอถอนเรื่อง
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 การกําหนดคุณสมบัติของอาจารย สําหรับการยกเวนคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อพิจารณาบรรจุและแตงตั้งอาจารย สาขาทัศนศิลป (ศิลปะและการ
สรางสรรค)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และไดดําเนินการตามข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย) ปรากฏวา มีผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามความตองการของภาควิชา
แตเนื่องจากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยังไมเปนตามเกณฑมาตรฐานฯ จึงไมสามารถดําเนินการในข้ันตอน
ตอไปได สงผลใหภาควิชามีอัตรากําลังไมเพียงพอและไมสอดคลองกับการจัดการเรียน การสอนในสาย
ปฏิบัติงานสรางสรรค และพบวายังมีจํานวนผูสมัครและสนใจอยูนอยมาก เนื่องมาจากการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานฯ ดังกลาวขางตน จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 เพ่ือพิจารณา
ทบทวนเกณฑมาตรฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษของการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สาขา
ทัศนศิลป (ศิลปะและการสรางสรรค) โดยท่ีประชุม ก.บ.ม. ไดมีมติเห็นชอบใหใชหลักเกณฑตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม
ขอ 4(6) โดย ก.บ.ม. อาจพิจารณายกเวนใหผูซึ่งมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติหรือ
ในระดับนานาชาติเปนอาจารยประจําโดยไมตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และใหคณะวิชาแจงคุณสมบัติ
ของอาจารยสําหรับการยกเวนคะแนนสอบภาษาอังกฤษ นําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบกอน
ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

และตอมา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดจัดทําขอกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารยสําหรับการยกเวนคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือพิจารณาบรรจุและแตงตั้งอาจารย สาขาทัศนศิลป
(ศิลปะและการสรางสรรค) เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2562 พิจารณาโดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. เปนผู มีความเปนเลิศ มีความรูความสามารถและประสบการณในการสรางสรรค
ดานทัศนศิลป โดยมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนในดานกระบวนการสรางสรรค เปนผูมีเทคนิคในการ
สรางสรรคเฉพาะทางท่ีพิเศษ เปนผูพัฒนาคิดคนนวัตกรรมองคความรูใหมดานวิชาการงานศิลปท่ีนําไปสู
กระบวนการสรางสรรคดวยเทคนิคและวิธีการอันเปนลักษณะเฉพาะตน เปนผูมีความรูความสามารถทาง
ทฤษฎีศิลป ประวัติศาสตรศิลป ซึ่งมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึงการมีทักษะในการถายทอด
ความรูทางศิลปะไดเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับในวงการศิลปะ หรือ

2. เปนผูท่ีเคยไดรับรางวัลจากการแสดงงานศิลปกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมี
ศิลปนแหงชาติ หรือศิลปนชั้นเยี่ยม หรือผูทรงคุณวุฒิสายวิชาการ หรือผูทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลปท่ีมีชื่อเสียง
เปนท่ียอมรับในวงการศิลปะ เขารวมเปนคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัล ดังตอไปนี้

2.1 ไดรับรางวัลประเภทหนึ่งประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมรายการตางๆ เชน
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง การประกวดศิลปกรรม ปตท. การประกวด
ศิลปกรรมชางเผือก การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือการประกวดใน
ระดับชาติรายการอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน หรือ
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2.2 ไดรับรางวัลประเภทหนึ่งประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมในระดับนานาชาติ
ท่ีมีมาตรฐาน มีการจัดอยางตอเนื่องและไดรับการยอมรับในวงการศิลปะอยางแพรหลาย เชน โครงการ
ประกวดจิตรกรรม หรือประติมากรรม หรือภาพพิมพ หรือวาดเสน หรือภาพถาย ท่ีจัดข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศบัลแกเรีย ประเทศรัสเซีย ประเทศโปแลนด ประเทศเยอรมัน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
อิตาลี ประเทศสเปน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน) และประเทศไทย เปนตน หรือ

3. เปนผูท่ีไดรับเชิญหรือไดรับการคัดเลือกใหเขารวมแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ เชน
เทศกาลศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล ประเทศอิตาลี (The Venice Biennale) การแสดงศิลปะ
Documenta ประเทศเยอรมัน มหกรรมศิลปะนานาชาติ (Thailand Biennale) บางกอก อารต เบียนนาเล
(Bangkok Art Biennale) ประเทศไทย นิทรรศการภาพพิมพนานาชาติโคจิ ประเทศญี่ปุน (Kochi
International Triennial Exhibition of Prints) เทศกาลศิลปะภาพพิมพเมซโซทินท ประเทศรัสเซีย
(International Mezzotint Festival) การแสดงศิลปะภาพพิมพนานาชาติ ประเทศบัลแกเรีย (International
Print Biennial Varna) การแสดงภาพพิมพนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Guanlan
International Print Biennial China) การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ กรุงเทพฯ (Bangkok
Triennale International Print and Drawing) หรือนิทรรศการศิลปะในระดับนานาชาติ รายการอ่ืนๆ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เปนตน

โดยท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรกําหนดคุณสมบัติท่ีจะขอยกเวนใหมีความชัดเจนและสามารถถือปฏิบัติได โดยตอง

เปนหลักเกณฑท่ีสามารถเขาใจไดเปนการท่ัวไป ไมควรเปนหลักเกณฑท่ีใชเปนการภายใน เนื่องจากเปน
การรับสมัครบุคคลภายนอกเขามาเปนอาจารยใหม จึงควรใหบุคคลภายนอกไดเขาใจในหลักเกณฑดวย

2. ภายหลังท่ีไดกําหนดคุณสมบัติตามขอ 1 แลว ใหทําเปนรางประกาศเพ่ือเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

บัดนี้ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดจัดทํารางประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สาขาทัศนศิลป (ศิลปะและการสรางสรรค)
เรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ ราง ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
อาจารย ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป
ภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากตัวชี้วัดท้ังสิ้นจํานวน 33 ตัวชี้วัด

มีผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 39.4 และคะแนนเชิง
คุณภาพโดยรวมมีผลการดําเนินงานเทากับ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เม่ือพิจารณาตามเปาหมายซึ่งมี
จํานวน 3 เปาหมาย พบวา เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล มีผลการดําเนินงานมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44.4 เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีผลการดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ 33.3 และเปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 33.3

2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย
สวนของการดําเนินงานโครงการภารกิจนโยบายพบวา มีดําเนินการแลว จํานวน 26

โครงการ จาก 28 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.9 ยังไมดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการยกยอง
เชิดชูเกียรติผูท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษในดานตางๆ และจัดทํา Hall of fame ยกเลิกโครงการ จํานวน 1
โครงการ คือ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยภารกิจนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดตั้งงบประมาณรายจายจากเงิน
รายได จํานวน 647,688,250 บาท คิดเปนรอยละ 31.76 จากเงินงบประมาณท้ังหมด 2,039,098,700 บาท มี
การขออนุมัติงบประมาณภารกิจนโยบายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน
จํานวน 147,703,995 บาท คิดเปนรอยละ 23.00 และมีการเบิกจายแลว จํานวน 45,448,144.01 คิดเปน
รอยละ 30.77

ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน
(1) ตัวชี้วัดบางสวนยังไมถึงรอบการจัดเก็บขอมูล
(2) ผลการดําเนินงานความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิต ดานกายภาพ

และสภาพแวดลอม รวมท้ังดานสขุภาพและความปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง จึงทําใหภาพรวมของคะแนน
ตัวชี้วัดดังกลาวไมบรรลุเปาหมาย

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาดานกายภาพ

และสภาพแวดลอม รวมท้ังดานสุขภาพและความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ

ท้ังนี้ ประธานขอใหคณะวิชากําหนดมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาดาน
กายภาพและสภาพแวดลอม รวมท้ังดานสุขภาพและความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเ งินรายได  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

30 เมษายน 2562 ไดใหความเห็นชอบนโยบาย และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการกําหนดสัดสวนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของ
ประมาณการรายรับ ยกเวน สํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงาน
อธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหจัดทําเปนโครงการตามกรอบยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนหนวยงานสนับสนุนท่ีดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะและไดรับงบประมาณ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาดังนี้
1. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 งบประมาณรายจายจากเงินรายได หมายรวมถึง เงินรายไดโครงการปกติ และเงิน
รายไดโครงการพิเศษ ซึ่งเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ
สิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2563

1.2 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา/หนวยงานตางๆ
ใหจัดทํางบประมาณใหสอดคลองตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแยกประเภทรายจายตามผลผลิตและแผนงานในรูปของงาน/โครงการตางๆ ตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนด ท้ังนี้จะตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมท้ังระบุรายละเอียดคําขอใหชัดเจนตาม
ประเภทของงบรายจายเพ่ือเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด

1.3 การจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ท่ีกําหนดสัดสวนของภารกิจนโยบายรอยละ 30 ใหยกเวนสําหรับสวนงานตอไปนี้ สํานักหอสมุดกลาง
ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปน
สวนงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

1.4 สวนงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ไดแก
1.4.1 สวนงานท่ีมีรายไดและรับผิดชอบการเบิกจายเองท้ังหมด ไดแก คณะวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ท่ีเปดสอนหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ท้ังหลักสูตรโครงการปกติ
หลักสูตรโครงการพิเศษ และโรงเรียนสาธิต

1.4.2 สวนงานท่ีรับผิดชอบการเบิกจายเองและมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายได
เพ่ิมเติมใหแตละปตามความจําเปน ไดแก สํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และหอศิลป
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1.4.3 สวนงานท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายไดใหแตละป ไดแก กอง/หนวยงานท่ี
มีฐานะเทียบเทากอง/หนวยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะเชี่ยวชาญพิเศษเทียบเทากอง/เทียบเทางาน/หนวยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

1.4.4 สําหรับรายรับจากหนวยงานตอไปนี้
(1) สํานักบริการวิชาการ
(2) ศูนยหนังสือ
(3) ศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร
(4) ศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” คณะเภสัชศาสตร
(5) ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” คณะเภสัชศาสตร
และรายรับของรายการตอไปนี้
(1) เงินคาบํารุงกิจการนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
(2) เงินคาอาหารและภาชนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
(3) เงินชดใชกรณีผิดสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตรใน

สวนท่ีเปนของคณะเภสัชศาสตร
(4) เงินคาสมัครสอบคัดเลือก

ใหประมาณการรายรับและจัดทําคําของบประมาณประจําปจากเงินรายไดผานระบบ
เพ่ือจัดทําเปนภาพรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

1.5 การประมาณการวงเงินรายรับเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ใหใชตัวเลข
ประมาณการรายรับเฉลี่ยระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สําหรับคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดเก็บจากนักศึกษา
โดยประมาณการจากจํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2562 ภาคปลายและปการศึกษา 2563 เฉพาะภาคตนของป
การศึกษาปกติ

1.6 การพิจารณาจัดสรรเงินรายไดประจําปสําหรับแตละสวนงานใหใชเกณฑดังตอไปนี้
1.6.1 คณะวิชาทุกคณะและวิทยาลัยนานาชาติ ใหไดรับจากคาลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการปกติรายวิชาท่ีมิใชวิชาศึกษาท่ัวไปและคณะนั้นเปนผูรับผิดชอบ
การสอน โดยใหไดรับเต็มจํานวนท่ีไดรับจริงซึ่งไดรับมาในแตละรายวิชา คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตไมเกินจํานวนท่ีแตละคณะไดรับจริง และคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของ
นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตไมเกินจํานวนท่ีแตละคณะไดรับจริง

สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป ใหจัดสรรคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียม
การข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต แกคณะและหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการสอน
ในแตละรายวิชา โดยใหไดรับเต็มจํานวนท่ีไดรับมาในแตละรายวิชา

รวมท้ังใหไดรับรอยละ 96 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ใหไดรับรอยละ 94 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ  และรอยละ 90 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ
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สําหรับคณะวิทยาการจัดการ ใหไดรับรอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบ
เหมาจายและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหไดรับรอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาและชั้นปท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

1.6.2 บัณฑิตวิทยาลัย ใหไดรับเต็มจํานวนของคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ
โครงการปกติท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบการสอน และรอยละ 4 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียม
พิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการพิเศษ รวมถึงคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยขอทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย

1.6.3 โรงเรียนสาธิต ใหไดรับเต็มจํานวนของรายรับโรงเรียนสาธิตท้ังหมด
1.6.4 สวนงานตามขอ 1.4.2 ใหไดรับเต็มจํานวนของรายไดหนวยงานนั้นๆ รวมกับ

งบประมาณสวนท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรใหเพ่ิมเติมตามความจําเปน
1.6.5 สวนงานตามขอ 1.4.3 เงินรายรับท่ีเหลือจากการจัดสรรท้ังหมด รวมท้ังเงิน

ผลประโยชนจากการลงทุน/เงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบพิจารณาจัดสรร
1.7 สวนงานในขอ 1.4.1 รับผิดชอบคาใชจายของคณะวิชา/หนวยงาน รวมท้ังคาใชจาย

ดังตอไปนี้
1.7.1 สมทบจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับชวงเวลาท่ีไม มี เงิน

งบประมาณแผนดินรองรับ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีมีการปรับตามกฎหมายกําหนด
1.7.2 สมทบจายคาจางชั่วคราวท่ีจางจากงบประมาณแผนดิน
1.7.3 คาเดินทางไปตางประเทศและคาใชจายในตางประเทศ กรณีผูไดรับทุนของ

คณะวิชา
1.7.4 สมทบจายคาสาธารณูปโภคเขากองทุนคากระแสไฟฟา โดยประมาณการคา

สาธารณูปโภค (คากระแสไฟฟา) ท่ีจะตองสมทบจายจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไมนอยกวาท่ีหนวยงานไดใชงบประมาณเงินรายไดในปท่ีผานมา รวมกับคากระแสไฟฟาท่ีหนวยงานคางจาย
พรอมท้ังประมาณการสมทบจายคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารใหมดวย

1.7.5 ใหประมาณการตั้งงบประมาณเปนคาใชจายสําหรับคาน้ําประปาของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร

1.7.6 คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงานอ่ืนๆ และงบลงทุนท่ีไมไดรับจัดสรร หรือไดรับ
จัดสรรจากงบประมาณแผนดินไมเพียงพอ เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คาซอมแซม คาเบี้ยประชุม
คาใชสอยอ่ืนๆ คาจางเขียนแบบ/ออกแบบ คาควบคุมงานกอสราง เงินสมทบคากอสราง เพ่ิมเติมจากท่ีไดรับ
จัดสรรหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอตามผลการประกวดราคาท่ีสูงกวาเงินงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร
เงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

1.7.7 ทุนการศึกษา การอบรม การสัมมนาของคณะวิชาหรือหนวยงาน (ควร
สอดคลองกับนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563)

1.7.8 ใหประมาณการตั้งงบประมาณสมทบเปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุงอาคาร
ใหเปนอาคารอนุรักษพลังงาน อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
สําหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
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1.7.9 ใหจัดตั้งงบประมาณสําหรับจัดทําโครงการตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2563 ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 30 (รวมงบประมาณท่ีตั้งสมทบ
กองทุนวิจัย/สรางสรรค รอยละ 5) จากเงินรายรับคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชา/
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยรับ รายรับคาสมัครสอบคัดเลือก

1.8 คณะวิชา/หนวยงานท่ีมีเงินสะสมประสงคจะนํามาใชจาย ใหจัดทําเปนโครงการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป โดยจํานวนเงินท่ีนํามาตั้งงบประมาณจะเปนวงเงินท่ีไมเกิน
เงินสะสมคงเหลือท่ีไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงานทราบ

ท้ังนี้ โครงการท่ีเสนอตองสอดคลองตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดสัดสวนของภารกิจนโยบายไมนอยกวารอยละ 30

1.9 สําหรับโครงการจดหมายเหตุ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให
1.10 คณะวิชา/หนวยงาน สามารถใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกิน

รายรับท่ีเขามาในแตละปงบประมาณ และตองไมเกินยอดรวมของวงเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

1.11 ใหสํานักบริการวิชาการและศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ประมาณการรายไดท่ี
จะนําสงใหมหาวิทยาลัยดวย

1.12 คณะวิชา/หนวยงาน ท่ีมีภาระหนี้คางชําระคาสาธารณูปโภค ภาระหนี้สินอ่ืนๆ และ
โครงการอนุรักษพลังงานกับมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการจัดทําแผนการชําระหนี้คืนใหกับมหาวิทยาลัย ในการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป

1.13 คณะวิชา/หนวยงานท่ีมีภาระหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย ท่ีกูยืมเงินจากเงินคงคลัง
ของมหาวิทยาลัย ใหตั้งงบประมาณเพ่ือชําระหนี้คืนเงินคงคลังตามแผนท่ีกําหนด

1.14 สวนงานใดท่ีอาจมีขอขัดของในการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหหารือกับอธิการบดีเปนรายๆ ไป

1.15 ใหคณะวิชา/หนวยงาน ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมรายละเอียดโครงการท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ท้ังนี้ หากมีคณะวิชา/หนวยงานใด ไมสามารถนําสงคําขอและรายละเอียดไดทัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ยกเวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา/หนวยงานนั้น ตอสภามหาวิทยาลัย
เนื่องจากสงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

2. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) จํานวน 9 ฉบับ และ
แผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศ จํานวน 9 ฉบับ ดังตอไปนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายตอตานการรับสินบนเพ่ือปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
5. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
6. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามี

สวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติ งานและ

การดําเนินการกับผูปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 7
มิถุนายน พ.ศ. 2561

8. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและ
การใหบริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

9. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รวมท้ังมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนั้น

เนื่องจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2562
ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอ นายชัยชาญ ถาวรเวช ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระหวางดําเนินการเสนอเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เห็นสมควรแตงตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช เปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนไป จนกวาจะมีการแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการนี้ เ พ่ือใหอธิการบดีไดรับทราบแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณากําหนดมาตรการและนโยบายตาม
ประกาศท้ัง 9 ฉบับ และเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน
9 ฉบับ ดังนี้
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1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายตอตานการรับสินบนเพ่ือปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

5. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

7. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับผูปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร

8. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

9. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

พรอมท้ังเสนอพิจารณาแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายตอตานการรับสินบนเพ่ือปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
5. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

การดําเนินการกับผูปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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8. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

9. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

10. แผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ใหม)

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร กลุมอํานวยการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กลุมตําแหนงท่ีปรึกษาในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

สรุปเรื่อง
ตามขอ 4 และขอ 7 (2) (2.1) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงและ

มาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 กําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมอํานวยการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา
โดยกําหนดชื่อตําแหนงไปแลว นั้น มีดังนี้

ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมอํานวยการ มีช่ือตําแหนง ดังนี้
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหนา

หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา มีช่ือตําแหนง ดังนี้
- ท่ีปรึกษาสวนงาน
- ท่ีปรึกษาหนวยงานภายในระดับกอง หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง
ในสํานักงานอธิการบดี

เนื่องจาก ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงดังกลาวขางตน ไดกําหนดในเรื่อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเก่ียวกับการมีประสบการณเก่ียวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้งตามท่ี ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยกําหนด ฉะนั้น เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมอํานวยการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุมตําแหนงท่ี
ปรึกษา ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนไปดวยความเรียบรอย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดีจึงจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมอํานวยการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา
ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยสาระสําคัญจะตองมีประสบการณเก่ียวของกับงานของตําแหนง
ท่ีจะแตงตั้งอยางนอย 3 ป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร กลุมอํานวยการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. .... (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการวิจัยในมนุษย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และการแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคประสงคเสนอท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 และผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว ดังนี้

1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร พ.ศ. ....

2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
พรอมนี้ไดเสนอพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ท้ังนี้ คณบดีคณะอักษรศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมวา คณะอักษรศาสตรกําหนด

จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับอาจารยและนักวิจัย”
ในวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอง ว 114 อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร
โดยไมเสียคาใชจาย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกํากับดูแลการเลี้ยงและ

ใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
2. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการวิจัยในมนุษย (ฉบับท่ี ..)

พ.ศ. …. โดยใหปรับแกไขขอความใน (ราง) ระเบียบกอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป ดังนี้
1) หนา 1 ขอ 3 (2) ใหแกไข จํานวนรองประธานกรรมการ จาก “จํานวน 1 คน” เปน

“จํานวน 2 คน”
2) หนา 2 ขอ 4 วรรค 2 ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้ไวทายประโยค “และสามารถไดรับการ

แตงตั้งอีกได”
3. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
1) อธิการบดี ท่ีปรึกษา
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ ประธานกรรมการ

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย)
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3) ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.นรินทร ปริยวิชญภักดี กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/สัตวแพทยท่ีมีประสบการณ
การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร)

4) อาจารย น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สัตวแพทยท่ีมีประสบการณการเลี้ยงและใชสัตว
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร)

5) รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ)

6) รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย ฉ่ินไพศาล กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ)

7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ)

8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูมีประสบการณการวิจัยท่ีใชสัตว/
ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ)

9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูเชี่ยวชาญสาขาอ่ืน)

10) อาจารย ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูมีประสบการณดานการเลี้ยงและใชสัตวฯ)

11) นายโรเจอร โลหนันทน กรรมการ
เลขาธิการสมาคมพิทักษสัตว (ไทย)
(ผูท่ีไมเก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตร หรือผูไมสังกัดหนวยงาน)

12) นางมุจลินท สังขจุย กรรมการ
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูท่ีไมเก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตร หรือผูไมสังกัดหนวยงาน)
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13) อาจารย ดร.ภวพล คงชุม กรรมการและเลขานุการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูกํากับดูแลสถานท่ีดําเนินการ คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

14) นางสาวหรรษา นิลาพันธ ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร

15) นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร ผูชวยเลขานุการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
4. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
1) ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ท่ีปรึกษา
2) ศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ประธานกรรมการ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3) รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร รองประธานกรรมการคนท่ี 1

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสดุา เตียเจริญ รองประธานกรรมการคนท่ี 2

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพาพร พงษเมษา กรรมการ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ กรรมการ

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
8) ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง กรรมการ

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
9) อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ กรรมการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
10) อาจารย ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
11) รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12) ศาสตราจารย ดร.พิมพวัลย บุญมงคล กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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13) รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

14) พันเอก รองศาสตราจารย นพ.สุธี พานิชกุล กรรมการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

15) นางมุจลินท  สังขจุย กรรมการ
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

16) นางสาวปยาภรณ กัดสูงเนิน เลขานุการ
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร

17) นายยศ รุงเรืองวานิช ผูชวยเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

18) นางสาววารุณีย ตั้งศุภธวัช ผูชวยเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ท้ังนี้ ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงขอมูลกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเก่ียวกับการเก็บขอมูล

หรือทําโครงการท่ีเก่ียวของกับการวิจัยในมนุษยท่ีมีการตีพิมพลงในวารสาร จะตองไดรับใบรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย เวนแตวารสารนั้นไมรองขอใบรับรองดังกลาว หรือผลงานนั้นไมไดนําไปใชในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของกองกิจการนักศึกษา (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2561 เม่ือวันอังคารท่ี

9 ตุลาคม 2561 ไดเห็นชอบใหการเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
กองกิจการนักศึกษา จากเดิม 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) เปน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
ตามท่ีอธิการบดีสั่งการ นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาประสงคขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใชทดรองจายในการดําเนินการ งานโครงการ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา และการดําเนินงานตางๆ เพ่ือกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น
กองคลังจึงประสงคขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองกิจการ
นักศึกษา (เพ่ิมเติม) ดังนี้
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นครปฐม
กองกิจการนักศึกษา จากเดิม จํานวน 2,000,000 บาท

เปน จํานวน 2,500,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองกิจการนักศึกษา (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกองคลังเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในวันท่ี 12 ตุลาคม เปนประจําทุกป โดยตั้งแตป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมพิธีสงฆ
พิธีเปดงานและมอบของท่ีระลึก การแขงขันประกวดดนตรีเยาวชน และกิจกรรม SU Open House
ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยวังทาพระจะจัดเฉพาะพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีบวงสรวง และ
วิทยาเขตเพชรบุรีจะดําเนินการจัดกิจกรรมภายในวิทยาเขตเพชรบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2562 และ
กิจกรรมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตตางๆ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามใน
คําสั่งแตงตั้งตอไป

อนึ่ง ท่ีประชุมเห็นชอบใหรวมเอางานวันสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนกิจกรรมการ
รําลึกถึงผูท่ีมีคุณูปการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน พระยาอนุมานราชธน และนายธนิต อยูโพธิ์ อดีตอธิบดี
กรมศิลปากร จัดเปนกิจกรรมหนึ่งในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรของทุกๆ ป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวัง
สนามจันทร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1177/2560 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพระราชวังสนามจันทร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการดูแลพระตําหนักและเรือนตางๆ ในพระราชวังสนามจันทร ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพระราชวังสนามจันทร (ชุดใหม)
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพระราชวังสนามจันทร พ.ศ. 2542
ขอ 8 กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพระราชวังสนามจันทร ประกอบดวย

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง จํานวนไมเกิน 10 คน กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพ่ือพระราชวังสนามจันทร (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
3. ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการและเลขานุการ
5. ผูชวยผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวกชสร  ลือทุกขสิ้น กรรมการและผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1572/2560 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติ
หนาท่ีในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต พ.ศ. 2535 ขอ 5 กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนประกันภัย
อุบัติเหตุรถยนต ประกอบดวยบุคคลซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา 5 คน ทําหนาท่ีตามระเบียบ
ดังกลาว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ
รถยนต (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
4. อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล กรรมการ
5. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร กรรมการ
7. นายสหรัฐ มณีจันทร กรรมการและเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องท่ีคณบดีคณะศึกษาศาสตรแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

กําหนดจัดโครงการการแขงขันกีฬาวายน้ําศิลปากรแชมปเปยนชิพ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2562
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักกีฬามีการพัฒนารางกายใหแข็งแรง เสริมสรางทักษะกีฬาวายน้ํา และสรางเสริม
ประสบการณ สงเสริมใหมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการแขงกีฬา
สาธิตสามัคคีครั้งตอไป

2. คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับ
บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา
09.00-16.00 น. ณ หองกิจกรรมอาจารย อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร โดยไมเสียคาใชจาย

3. คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดจัดประชุมบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2562
ในวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ไมดา รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอปดทําการในวันดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 การตรวจเย่ียมคณะเภสัชศาสตรท่ีผานการคัดเลือกเบ้ืองตน (screening)
ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนท่ี 6

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะเภสัชศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ตามที่คณะเภสัชศาสตร คณะโบราณคดี

และคณะดุริยางคศาสตรไดผานการคัดเลือกเบื้องตน (screening) ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนท่ี 6 พ.ศ. 2561 นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดการตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร
ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสัมภาษณ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเก่ียวของ จึงขอเชิญผูบริหารท่ีสนใจเขารวมโครงการ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


