
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 12/2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
6. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
8. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

10. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจนี ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
11. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
8. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
11. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
13. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
15. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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16. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
18. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
19. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
20. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
21. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
3. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
4. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
5. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
6. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
7. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
8. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
2. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ
3. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
6. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
7. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
8. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
9. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ

10. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค

11. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
12. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี

20 พฤษภาคม 2563 ไดมีขอสังเกต ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปดภาคการศึกษา
2563 ตอไป ดังนี้

1. ควรวางแผนเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยนเพ่ือเขาสูฐานวิถีชีวิตใหม (New
Normal) ในทุกดาน และจัดเตรียมปจจัยตางๆ ในการรองรับ/สนับสนุนการดําเนินการใหพรอม อาทิ

- การเรียนการสอน online จะตองจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ Wi-Fi ใหพรอมสําหรับ
นักศึกษา อาจารย รวมถึงการเขาถึงปจจัยตางๆ

- การจัดอบรมใหความรูแกอาจารย นักศึกษาในการเรียนการสอนผาน online
- การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ อาจจะตองแบงเปนกลุมยอยเพ่ิมข้ึน ซึ่งเปนการเพ่ิม

ภาระงานแกอาจารย การดําเนินการอาจจะจางบัณฑิตจบใหมมาชวยสอน ชวยควบคุม เปนตน
ในการปรับการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ มหาวิทยาลัย คณะจะตองสื่อสาร สรางความ

เขาใจและรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา อาจารย ผูปกครอง ฯลฯ ดวย เพ่ือใหการดําเนินการ การบริหาร
จัดการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และทุกคนสามารถกาวไปพรอมกัน

2. ควรสํารวจขอมูลของนักศึกษาในทุกคณะ ท่ีไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แลวนํามาวิเคราะห ประมวลผล ความตองการ ปญหา สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย คณะ
สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือ สนับสนุน ท้ังในระยะสั้น และระยะยาวท่ีตรงกับความตองการ
ของนักศึกษาแตละคนอยางแทจริง
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3. ควรนําทรัพยสิน/ทรัพยสินทางปญญา มาสรางคุณคาและมูลคา เพ่ือนําไปสนับสนุนการ
ดําเนินงานในสถานการณของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ
จะตองใชงบประมาณมาสนับสนุน การดําเนินการ การดูแลชวยเหลือนักศึกษา ฯลฯ จํานวนมาก

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ของรัฐบาลไดกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ
ภายหลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องสําคัญๆ อาทิ

1) ดานการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อาหาร
การนําเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต

2) ดานการทองเท่ียว อาทิ การทองเท่ียวในรูปแบบใหมๆ ท่ีสรางสรรค
3) ดานสาธารณสุข อาทิ การสนับสนุนใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน การ

สงเสริมบุคลากรดานการแพทย
4) ดานระบบการขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ Digital และ Logistics
มหาวิทยาลัยจึงควรนําแนวทาง และนโยบายดังกลาวมาพิจารณาวางแผนการดําเนินงาน

โดยเฉพาะในดานท่ีมหาวิทยาลัย คณะมีความเขมแข็ง อาทิ ดานการทองเท่ียว อาหาร เปนตน
5. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร มาตรการการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

สวนงาน ในการดูแลชวยเหลือ สนับสนุนนักศึกษาในสถานการณของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ใหเขาถึงนักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกา รวมท้ังสาธารณชนภายนอกไดรับทราบใหมากข้ึน
เนื่องจากสถานการณนี้เปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองดูแล ใหความชวยเหลือ กับทุกกลุมท่ี
เก่ียวของ

6. ควรวางแผนชวยเหลือนักศึกษาปสุดทาย หรือนักศึกษาท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษา รวมถึง
ศิษยเกาเนื่องจากจะไดรับผลกระทบจากการจางงานคอนขางมาก อาทิ รวมมือกับมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและ
เอกชน องคกร/หนวยงานตางๆ ในการจัดอบรมเพ่ิมทักษะการทํางาน การประกอบอาชีพรูปแบบใหม เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการทํางานหรือการชวยเหลือเรื่องการจางงาน เปนตน

ในการนี้ จึงขอใหคณะวิชา/สวนงาน โดยเฉพาะกองกิจการนักศึกษาจัดทําแผนรองรับในกรณี
ท่ีพบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกพ้ืนท่ีการศึกษา แลวสงไปยังกองแผนงานเพ่ือ
รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx
ประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ใหมีความรูความสามารถตั้งแต
ระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) และสําเร็จการศึกษาไปเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ออนไลน Speexx สําหรับชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
ไดพัฒนาความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเองควบคูกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแตละคณะวิชา นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ประจําเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาใชงานโปรแกรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวปฏิบัติดานการเงินและบัญชีของศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ
พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังประสงคเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแนวปฏิบัติดานการเงินและบัญชีของศูนยหรือ

หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งจัดตั้งข้ึนตาม
ภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. สวนงานตองทําเรื่องใหสวนกลางกําหนดโปรแกรมเงินทุน ประเภทโครงการ (Funded
Program)

2. สวนงานเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะของศูนยนั้นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 2 บัญชี สําหรับรับเงิน 1 บัญชี และ
สําหรับเงินหมุนเวียน 1 บัญชี พรอมท้ังสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือสรางบัญชีแยกประเภทเงิน
ฝากธนาคารในระบบ SU-ERP

3. เม่ือมีการรับเงินทุกประเภท ทุกจํานวน ตองมีการออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
และรวบรวมนําสงสวนกลาง

4. การบันทึกบัญชีใหเปนไปตามท่ีกําหนด
5. เม่ือสิ้นปงบประมาณตองจัดทําสรุปรายงานรายรับ-รายจาย ตามความในขอ 26 ของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งจัดตั้งข้ึน
ตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 1
(1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) และไตรมาสท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562 -
31 มีนาคม 2563)

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย

การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน จํานวน 2 ไตรมาส ดังนี้

1. ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 12.63 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 12.25 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายท่ีไดกอหนี้
ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

2. ไตรมาสท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 18.29 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 18.08 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายท่ีไดกอหนี้
ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

ท้ังนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีท่ีเกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกท้ังใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
สําเร็จรูป (MIS) สําหรับการบันทึกบัญชีในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning
System) สําหรับการบันทึกบัญชีตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอก
งบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 414 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
นําขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดวยการวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน จํานวน 8 เดือน ดังนี้
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1. ประจําเดือนตุลาคม 2562 งวด 1 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 การวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 12.04 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 11.91 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

2. ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 งวด 2 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562
การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 15.08 เทา และอัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 14.51 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
หรือคาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

3. ประจําเดือนธันวาคม 2562 งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 การวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 12.63 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 12.25 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

4. ประจําเดือนมกราคม 2563 งวด 4 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 การวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 11.21 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 10.85 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

5. ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 งวด 5 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 การวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 9.74 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 9.46 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายท่ี
ไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

6. ประจําเดือนมีนาคม 2563 งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 การวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 18.29 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 18.08 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

7. ประจําเดือนเมษายน 2563 งวด 7 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 การวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 15.39 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 15.17 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

8. ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 งวด 8 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 การวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 11.33 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 11.12 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

ท้ังนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีท่ีเกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกท้ังใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
สําเร็จรูป (MIS) สําหรับการบันทึกบัญชีในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning
System) สําหรับการบันทึกบัญชีตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอก
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งบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ บช.05 เขาระบบ GFMIS โดยผานระบบ GFMIS Web Online ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 414 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
นําขอมูลงบทดลองสําหรับหนวยงานอิสระและองคการมหาชน ผาน GFMIS Web Online

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใช
Google Classroom และ Microsoft Team

สรุปเรื่อง
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ไดกําหนดเปาหมายใน

ดานการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ
(Academic Excellence) ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค
Silpakorn : A Leading Creative University” ยุทธศาสตร ท่ี 1 : สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง
และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ (Academic Reputation) เพ่ือพัฒนาระบบในการสนับสนุนใหมีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย พัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทาง เนน
การศึกษาเชิงผลลัพธ (Outcome-based Education) การศึกษาเชิงรุก (Active Learning) และกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตลอดจนสงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบทันสมัยสงเสริมการ
เรียนรูดวย Digital based learning ไดแก ระบบการจัดการเรียนรูแบบ Blended Learning, e-Learning,
Massive Open Online Course (MOOC), Mobile Application for Education, Cloud Computing
เปนตน นําไปสูการสงเสริมการใชนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา และพัฒนา
สมรรถนะอาจารยมืออาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น

ในการนี้  เ พ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาการเปดภาคเรียน
ปการศึกษา 2563 และเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
สอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กองบริหารงานวิชาการรวมกับ
ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนออนไลนโดยใช Google Classroom และ Microsoft Team ระหวางวันท่ี 15-19 มิถุนายน
2563 ณ หอง ศร. 1201 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วันท่ี 24 มิถุนายน 2563
ณ หอง 104 หอศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตวังทาพระ และวันท่ี 26 มิถุนายน 2563
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยไดเผยแพรวิดีโอโครงการอบรมดังกลาว ลงใน
Facebook: ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Facebook: กองบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมนี้ไดรายงานความกาวหนาและประมวลผลโครงการดังกลาว

ท้ังนี้ ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรไดแจงใหท่ีประชุมทราบ
เพ่ิมเติมวา สําหรับอาจารยท่ีสนใจแตไมสามารถเขารวมโครงการอบรมท่ีจัดข้ึนในวันและเวลาดังกลาว ขอให
แจงความประสงคไปยังผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษาเพ่ือดําเนินการจัดอบรมรอบใหม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ



9

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียม
ความพรอมใหความชวยเหลือและเปนท่ีปรึกษาใหกับอาจารยผูสอนท่ีตองการคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลนดวยโปรแกรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาการเปดภาคการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 2.7 รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดใหความเห็นชอบการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการนําผลการวิเคราะหดังกลาวไปกําหนดเปนมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน นั้น

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แนวทางในการดําเนินงานดังกลาว โดยไดปรับปรุงชองทางการรับรูขอมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ท้ังจากมุมมองภายในองคกร (IIT) และการประเมินจากมุมมองภายนอกองคกร (EIT) ดังนี้

1. สํานักงานอธิการบดีไดประสานงานขอความรวมมือกับสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ชองทางในการเขาถึงขอมูลไวท่ีหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหเห็นชัดเจน ซึ่งจะสงผลตอการสื่อสารให
บุคลากรภายใน และผูรับบริการภายนอกไดรับรูรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือใหผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย วายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน
และระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ท้ังนี้ สามารถเขาดู
ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชประกอบการประเมินไดท่ีหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัย https://www.su.ac.th/
th/ita_home.php

2. สํานักงานอธิการบดีซึ่งเปนสวนงานหลักในการดําเนินการเรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ไดดําเนินการรวบรวมพรอมจัดทําสรุปความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมท้ังแหลงขอมูล แหลง
อางอิงและสืบคน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในไดรับทราบขอมูลเพ่ือใชประกอบการประเมินตอไป โดยได
เวียนแจงสรุปผลการดําเนินงานใหคณะวิชา/สวนงานทราบ เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

3. กองประกันคุณภาพการศึกษาไดเวียนแจงชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังคณะวิชา/สวนงาน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในไดตอบแบบวัด
การรับรู ซึ่งปจจุบันมีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 190 คน ซึ่งยังไมครบตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว
จํานวน 400 คน และในสวนของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูประเมิน ITA จะเปนผูดําเนินการสํารวจ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดท่ี
มีอายุการปฏิบัติงานเกิน 1 ป ตอบแบบวัดการรับรู ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เพ่ือใหจํานวนผูตอบแบบ
วัดการรับรูเปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 400 คน

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 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

อาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสาวณีรนุช แมลงภู นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ปการศึกษา 2553 ซึ่งไดรับทุนไป
ศึกษาในระดับปริญญาเอก และไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ University of Wisconsin
-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯ ท่ีภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค ดังนี้

1. ขออนุมัติจาง นางสาวณีรนุช แมลงภู นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิ Doctor of Philosophy
(Anthropology) จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-0904-032 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558

2. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  พ่ึงประชา กรรมการ
4. อาจารย ดร.นัฐวุฒิ  สิงหกุล กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวณีรนุช แมลงภู นักเรียนทุนฯ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0904-032 อัตราเงินเดือน เดือนละ



11

31,500 บาท สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนวันท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายธนาคม สิทธิอัฐกร เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-2-1008-001 สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายธนาคม สิทธิอัฐกร

วุฒิ Master of Arts in Fashion Design Technology (Womenswear) จาก University of the Arts
London ประเทศสหราชอาณาจักร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายธนาคม สิทธิอัฐกร เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1008-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ
26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ กรรมการ
3. รองศาสตราจารยปนท ปลื้มชูศักดิ์ กรรมการ
4. อาจารยศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ
5. อาจารยเสรี  เทียนเจลี้ กรรมการ
6. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายธนาคม สิทธิอัฐกร เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1008-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้ งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

6 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ
1. นายสุทธิญา คงใหญ วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) เกียรตินิยม

อันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1209-013 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี
6 พฤศจิกายน 2562

2. นางสาวณัฏฐนันท พงษศักดิ์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่ัวไป) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-1209-005
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สัง กัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562

3. นางสาวภัทรานิษฐ ศักดิ์แสง วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี S-2-0901-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี
คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

4. นางสาวณัฐธิดา อ่ิมสมบูรณ วุฒิบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-012 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562

5. นางสาวฑิฆัมพร แสงโชติ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0307-162 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2563

6. นางสาวสุชาดา สะวะพรม วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0309-035
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 6 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1103-032 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ และท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562
มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1103-032 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร
โดยผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาอังกฤษ วรรณคดี หรือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ท่ีกําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ

คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1103-032 ดวยวุฒิการศึกษาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีผูผานการคัดเลือก
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต ภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต ภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและ
กําลังทําวิทยานิพนธ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต ภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

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

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1103-032
สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ตามท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 18 กําหนดใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื ่อแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ก.พ.ต.) นําเสนอประชุม ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน นั้น

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื ่อแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ ้น
(ก.พ.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่คณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ แลว มีมติ
เห็นชอบผลการประเมินในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน จํานวน 5 ราย ไดแก

1. นายณรงค พูลแกว ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร

2. นางวัลนัดดา วัฒนเพ่ิมสกุล ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการ
การศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร

3. นางสาวปาริชาติ อรามสรอย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร

4. นางสาวกัลยา ตาทอง ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร

5. นางสาวปริฉัตร สระทองฮวม ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานคลัง
และพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร

ทั้งนี้ สําหรับผูที่เสนอคูมือปฏิบัติงานมีมติใหผูขอปรับแกคูมือปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แลวเสนอขอคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อใหความเห็นชอบกอน
นําผลงานเผยแพรไปยังสวนงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเผยแพรในรูปอิเล็กทรอนิกสรวมกัน
ไมนอยกวา 5 แหง และใหสงหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดเผยแพรคูมือปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณาตอไป บัดนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผูเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงให
สูงข้ึน ท้ัง 5 ราย  ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม ก.พ.ต. แลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวฒุิ

และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 และขอ 5
กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา
หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและความ
เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวาการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่อง
ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวประภัสสร ถวายนิล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-033 สังกัดงานจัดการศึกษา
กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 และ
นางสาวประภัสสร ถวายนิล ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติให
หนวยงานการเจาหนาท่ีของหนวยงาน รับเรือ่งเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563

กองบริหารงานวิชาการจึงประสงคขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย
นางสาวประภัสสร ถวายนิล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-033 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,650 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ
27,650 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานรับเรื่อง
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นางสาวประภัสสร ถวายนิล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-033 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,650 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา
กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการ
เจาหนาท่ีของหนวยงานรับเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขท่ี

E-2-0315-014 ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี นั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี สามารถดําเนินงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี E-2-0315-014 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดสํานักงาน
บริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี E-2-0315-014 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จาก
ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาโท ราย นายพีระพัฒน สําราญ
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ดวย นายพีระพัฒน สําราญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง

เลขท่ี A-1-0803-030 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุญาต
ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการอนุรักษศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการ
บางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี
15 มิถุนายน 2563 ดวยทุนสวนตัว เพ่ือฝกงานเก่ียวกับการอนุรักษศิลปกรรม นั้น

แตเนื่องจาก นายพีระพัฒน สําราญ มีอายุ 43 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560 ขอ 4 ผูไปศึกษา
ชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย



17

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายพีระพัฒน สําราญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0803-030 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการอนุรักษศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลา
ราชการบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2563
ถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ดวยทุนสวนตัว

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุ มัติย ายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1701-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,310 บาท
สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี นั้น

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา
เปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีจางดวยงบประมาณเงินรายได มาใชกรอบอัตราวางงบประมาณ
แผนดิน โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะฯ ครั้ งท่ี  5/2563 เม่ือวันท่ี
18 พฤษภาคม 2563 ฉะนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังเปนไปอยางคุมคาและการบริหารบุคลากรเปนไปดวย
ความเรียบรอย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจึงประสงคขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสุชานุช คลองใจ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารท่ัวไป
สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากตําแหนงเลขท่ี S-2-1701-001 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 26,280 บาท เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-1701-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,280 บาท โดยใหไดเงินเดือน
เทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ซึ่งไมเกินวงเงินกรอบอัตราวาง
ท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวสุชานุช คลองใจ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากตําแหนงเลขท่ี S-2-1701-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ
26,280 บาท เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-1701-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,280 บาท โดยใหไดเงินเดือนเทาเดิม
ในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563
เปนตนไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ดวย นางพูนสุข ยมบานกวย ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1501-006

สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูแลรับผิดชอบงานดานนโยบายและแผน งานวิจัย บริการวิชาการและงานดาน
สารสนเทศ อีกท้ังยังไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานแผน งบประมาณ บัญชีบริหาร สถิติขอมูล และ
ฝายเลขานุการในกรรมการชุดตาง ๆ ของคณะฯ

ฉะนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานในปจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ราย นางพูนสุข ยมบานกวย วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จาก
สถาบันราชภัฏนครปฐม ตําแหนงเลขท่ี S-1-1501-006 อัตราเงินเดือน 52,318 บาท สังกัดงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ท้ังนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ี
ไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อ
ตําแหนง ดังนี้

1. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(นางทองทิพย อยูพะเนียด)

4. หัวหนางานบริหารและธุรการ เลขานุการ
(นางพนิดา  ตันติอํานวย)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางพูนสุข ยมบานกวย ตําแหนงเลขท่ี S-1-1501-006
อัตราเงินเดือน 52,318 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติดําเนินการสรรหาและพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1352/2559 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 25559 สั่งแตงตั้ง

นายกมล แมลงทับ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 3-2-06-935 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-030)
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 นั้น

เนื่องดวย นายกมล แมลงทับ จะครบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ขอ 11 วรรคสอง ซึ่งกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหาร
กลุมอํานวยการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรบัแตงตั้งใหมได

ในการนี้ สํานักงานอธิการบดีจึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการสรรหาโดยวิธีคัดเลือก
เพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา และขออนุมัติให
ท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองกิจการนักศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม.
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวนไม
นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนี้

(1) ผูแทน ก.บ.ม. เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทน ก.บ.ม. จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
(3) และอาจใหมีบุคคลท่ี ก.บ.ม. เห็นสมควรแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ
(4) บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เปนเลขานุการ
และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562
ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ
หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวยการรับสมัครและ
ใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตามระยะเวลา ท่ีเห็นสมควร
และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติใหดําเนินการเปดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกและยายตัดโอนตําแหนง
และอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา โดยมีผูดํารงตําแหนง ดังนี้
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1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนท่ีสรรเสริญย่ิง
ดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือท่ี

อว 0227.5(4)/ว525 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปน
ท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรสงคําเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564 ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1276/2563 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564 นั้น

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2564 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณา
และตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระทําความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลท่ี
พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป
2564ไดมีมติเห็นชอบให นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ ผูกระทําความดีดวยการบริจาคเงินเขากองทุน 50 ป
คณะศึกษาศาสตร ศิลปากร เพ่ือเปนกองทุนชวยเหลือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดบริจาคทรัพย จํานวน
เงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ตรงตามขอเท็จจริง ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี 294/052 ลงวันท่ี
26 พฤษภาคม 2563 และเปนทรัพยสินของ นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ จริง จึงเห็นสมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ชั้นท่ี 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ (ร.ง.ภ.) ใหแก
นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ชั้นท่ี 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ (ร.ง.ภ.) ใหแก นายวิศิษฎ ศรีนันทวงศ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติดําเนินการสรรหาและพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะและหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทากอง

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1014/2559 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 ท่ี 1289/2559

ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 และ ท่ี 1352/2559 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 สั่งแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะและหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ดังนี้

1. นายโยธิน อยูพะเนียด ตําแหนงเลขท่ี 2-2-12-894
ดํ ารงตํ าแหน งหั วหน าฝ ายดํ า เนิ นการและวิ ศวกรรม
ศูนยคอมพิวเตอร (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-2200-004
ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี)
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559

2. นางทองทิพย อยูเพนียด ตําแหนงเลขท่ี 3-2-29-1147 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-1501-001)
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

3. นางสมปอง มิสสิตะ ตําแหนงเลขท่ี 3-2-36-1158
ดํ ารงตํ าแหน งหั วหน าหอสมุ ดพระราชวั งสนามจั นทร
สํานักหอสมุดกลาง (ปจจุบันตํ าแหนงเลขท่ี S-1-2100-009
ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
สํานักหอสมุดกลาง)
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

4. นางลัดดาวัลย ภูริกุลทอง ตําแหนงเลขท่ี 3-2-37-1180
ดํารงตําแหนงเลขานุการศูนยคอมพิวเตอร
(ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-2200-001 ดํารงตําแหนงเลขานุการ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี)
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559

5. นายคณะศร กิจสาระภักดี ตําแหนงเลขท่ี 1120
ตําแหนงวิศวกรชํานาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหนาฝายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี
ตามคําสั่ งมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร ท่ี  1239/2563 ลงวั นท่ี
29 พฤษภาคม 2563
ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563

และดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ขอ 11 วรรคสอง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหนงสายบริหารกลุม
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อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารง
ตําแหนง ดังรายชื่อขางตน ใกลจะครบวาระการดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมอํานวยการ ดังนี้

1. นายโยธิน อยูเพนียด ตําแหนงหัวหนาฝายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

2. นางทองทิพย อยูพะเนียด ตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

3. นางสมปอง มิสสิตะ ตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
สํานักหอสมุดกลาง
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

4. นางลัดดาวัลย ภูริกุลทอง ตําแหนงเลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563

5. นายคณะศร กิจสาระภักดี รักษาการแทนหัวหนาฝายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
จะรักษาการครบหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักหอสมุดกลาง และสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี จึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการสรรหาโดยวิธีคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง และ
ขออนุมัติ ให ท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงฯ จํานวน
5 ตําแหนง ดังนี้

1) เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) หัวหนาฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง
3) หัวหนาฝายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
4) เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
5) หัวหนาฝายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
โดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและ

แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม.
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนี้

(1) ผูแทน ก.บ.ม. เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทน ก.บ.ม. จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
(3) และอาจใหมีบุคคลท่ี ก.บ.ม. เห็นสมควรแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ
(4) บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เปนเลขานุการ
และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562
ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
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สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ
หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวยการรับสมัครและ
ใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตามระยะเวลา ท่ีเห็นสมควร
และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหดําเนินการเปดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกและยายตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง จํานวน 5 ตําแหนง ตามท่ีเสนอ และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง โดยมี
ผูดํารงตําแหนงและนาม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
6. นางสาววรรณนภา  เอ่ียมมาธุสร เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
สํานักหอสมุดกลาง
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
6. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพยแตง เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาฝายนวัตกรรมและวิชาการ สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหัวหนาฝายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี สํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
6. นางสาวสิริกาญจน สุรวงศไพบูลย เลขานุการ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ

อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561
ขอ 19 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงาน

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

และความจําเปนของมหาวิทยาลัย
(4) เกณฑอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ 21 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภท
พนักงานประจํา ใหจัดสรรตามเหตุผลและความจําเปน โดยใชหลักเกณฑจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตอ
สายวิชาการ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ ไมนับรวมอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
ภารกิจเฉพาะซึ่งไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน ลูกจางประจําของสวนราชการ และลูกจางมหาวิทยาลัย

การจัดสรรกรอบอัตรากําลังใหคํานึงถึงภารกิจท่ีสําคัญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน โดยไมกระทบตองบประมาณของสวนงานเกินสมควร

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

ขอ 24 กรอบอัตราวางระหวางปซึ่งมีงบประมาณรองรับไวแลว ใหสวนงานใชกรอบอัตราวาง
ดังกลาวเพ่ือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยในประเภท สายงาน และตําแหนงเดียวกัน
เปนการทดแทนได ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีกรอบอัตราดังกลาววางลง

ขอ 25 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณในแตละป หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งวางจากการเกษียณ
อายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัย ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไวท่ีสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังตอไป

ใหอธิการบดีโดยมติของ ก.บ.ม. มีอํานาจในการบริหารกรอบอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง
ตามเหตุผลและความจําเปน

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

ขอ 26 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย
แลว ใหเปนอํานาจหนาท่ีของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.

ใหอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและหัวหนาสวนงาน บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง โดยมอบภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง
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ในการบริหารกรอบอัตรากําลังสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยไดจัดสรร
กรอบอัตราครั้งท่ี 1 ไปแลวเม่ือเดือนสิงหาคม 2562 เพ่ือการจางพนักงานมหาวิทยาลัยไปแลว ดังนี้

1. สายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 24 อัตรา
2. สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน

34 อัตรา
3. สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน

27 อัตรา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการจัดสรรกรอบอัตราสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปนครั้งท่ี 2 เพ่ือทดแทนอัตราผูท่ีเกษียณอายุ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ขออนุมัตจิัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ

ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 13 อัตรา ซึ่งเปนการ
ทดแทนขาราชการท่ีเกษียณอายุ จํานวน 5 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ จํานวน
8 อัตรา

2. ขออนุมัตจิัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ จํานวน 16 อัตรา

ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (วันท่ี 30 กันยายน 2562)

ในการใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรการตามท่ีกําหนดไวในขอ 19 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร
การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 โดยใหแสดงขอมูลประกอบ
คําขอใชอัตรากําลัง เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา ท้ังนี้ ในสวนของสายวิชาการใหคํานึงถึงการใชกรอบอัตรากําลัง
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนตามขอผูกพันกับมหาวิทยาลัยเปนลําดับแรกกอน ดังรายละเอียดดังนี้

1. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
(1) คณะมัณฑนศิลป จํานวน 3 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 2 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 1 อัตรา)
(2) คณะอักษรศาสตร จํานวน 1 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา)
(3) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 อัตรา (เพ่ือทดแทนขาราชการ 1 อัตรา และพนักงาน

มหาวิทยาลัย 3 อัตรา)
(4) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 อัตรา (เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา)
(5) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 อัตรา (เพ่ือทดแทน

ขาราชการ 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา)
2. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน

(1) สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา
(2) คณะอักษรศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา
(3) คณะศึกษาศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา
(4) คณะวิทยาศาสตร เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา
(5) สํานักหอสมุดกลาง เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา
(6) หอศิลป เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา



26

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตราสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เปนครั้งท่ี 2 เพ่ือทดแทนอัตราผูท่ีเกษียณอายุ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 13 อัตรา ซึ่งเปนการ
ทดแทนขาราชการท่ีเกษียณอายุ จํานวน 5 อัตรา และทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ จํานวน
8 อัตรา

2. อนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ จํานวน 16 อัตรา

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ตามตัวชี้วัดท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพ่ือรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย รวมท้ังโครงการ
เชิงนโยบายท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนรายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและ
นําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุงใหการดําเนินงานสําเร็จตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป
ภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากตัวชี้วัดท้ังสิ้นจํานวน 48 ตัวชี้วัด มีผล

การดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 22 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 45.83 และคะแนนเชิงคุณภาพ
โดยรวมมีผลการดําเนินงานเทากับ 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 เม่ือพิจารณาตามยุทธศาสตร พบวา
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND
ALUMNI มีผลการดําเนินงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.43 และคะแนนเชิงคุณภาพ 3.06 คะแนน
ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART
ADMINISTRATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 55.55 และคะแนนเชิงคุณภาพ 2.91 คะแนน
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC
REPUTATION มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 52.94 และคะแนนเชิงคุณภาพ 3.03 คะแนน ยุทธศาสตรท่ี
2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ท่ีเชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND
CREATIVITY มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 28.57 และคะแนนเชิงคุณภาพ 2.78 คะแนน และยุทธศาสตร
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ท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING มีผลการดําเนินงานคิดเปน
รอยละ 12.50 และคะแนนเชิงคุณภาพ 2.81 คะแนน ตามลําดับ

2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย
การดําเนินงานโครงการภารกิจนโยบายพบวา มีดําเนินการแลว จํานวน 26 โครงการ จาก

26 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
โดยภารกิจนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดตั้งงบประมาณรายจายจาก

เงินรายได จํานวน 535,484,800 บาท คิดเปนรอยละ 35.10 จากเงินงบประมาณท้ังหมด 1,525,631,379
บาท (ไมนํางบบุคลากรมาคิด) มีการขออนุมัติงบประมาณภารกิจนโยบายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน จํานวน 437,942,460.61 บาท คิดเปนรอยละ 28.70 และมีการเบิกจายแลว
จํานวน 405,850,130.16 บาท คิดเปนรอยละ 26.60 (ขอมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2563)

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ตัวชี้วัดบางสวนยังไมถึงรอบการจัดเก็บขอมูล
2. ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณโรคอุบัติใหม COVID-19 ทําใหการดําเนินงานกิจกรรม

โครงการท่ีเก่ียวของกับตางประเทศไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ดานความรวมมือกับ
ตางประเทศ การสงเสริมเครือขายดานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการเพ่ือการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมโครงการกับตางประเทศ

โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุม Video Conference ใหมากข้ึน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2562-2566 เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีความสอดคลองเชื่อมโยงตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี
10/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมตเิห็นชอบใหกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชา/สวนงาน และระดับสถาบัน ตามเกณฑ EdPEx ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป

ในการนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 โดยไดรวบรวมและวิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และประเด็นจากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนงาน และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะห และนําประเด็นสําคัญมากําหนดมาตรการ/แนวทาง/
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โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาความสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 และแผนอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกพันธกิจ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 ตามท่ีเสนอ แลวใหนําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป

ท้ังนี้ ในระยะตอไปจะไดขอความรวมมือผูบริหาร คณบดีคณะวิชา/หัวหนาสวนงาน และผูท่ี
เก่ียวของกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหมีความสอดคลองกับมาตรการ/แนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2562-2566 ตอไป

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

รายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555) เพิ่มเติม และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดคาลงทะเบียนรายวิชาเรียนภาคบรรยายรายวิชาท่ีมีการศึกษานอก
สถานท่ีหรือรายวิชาซ่ึงใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง และ
รายวิชาเรียนภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคา
สูงของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชา
พิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559) เพิ่มเติม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรประสงคกําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตาม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) และคาลงทะเบียนรายวิชาเรียนภาคบรรยาย
รายวิชาท่ีมีการศึกษานอกสถานท่ีหรือรายวิชาซึ่งใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง และรายวิชา
เรียนภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูงของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และ
คาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เพ่ิมเติม นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษ
อ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ิมเติม โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ี
เขาศึกษากอนปการศึกษา 2563 ท่ีใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตั้งแต
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 เปนตนไป

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนรายวิชาเรียน
ภาคบรรยายรายวิชาท่ีมีการศึกษานอกสถานท่ีหรือรายวิชาซึ่งใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง
และรายวิชาเรียนภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูงของนักศึกษา ภาคการศึกษา



29

ปกติ และคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2559) เพ่ิมเติม โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2563 ท่ีใชหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555) เพ่ิมเติม และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนรายวิชาเรียนภาค
บรรยายรายวิชาท่ีมีการศึกษานอกสถานท่ีหรือรายวิชาซึ่งใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง และ
รายวิชาเรียนภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูงของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ
และคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559) เพ่ิมเติม แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ในสวนของคณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนแกอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในคณะอักษรศาสตร
โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ในสวนของคณะอักษรศาสตร โดยใหใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ในสวนของคณะอักษรศาสตร แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 ขอปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2561

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งแตวันท่ี

2 กรกฎาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยไดออกกฎ ระเบียบ และขอบังคับ เพ่ือใชในการบริหารงานในมหาวิทยาลัย
ในดานตางๆ และในสวนของการดําเนินงานการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้น ก.พ.อ. ไดออกประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.
2561 โดยยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ัง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พ.ศ. 2547 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยท่ีขอบังคับฯ พ.ศ. 2561 บทเฉพาะกาล ขอ 31 กําหนดวา การขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวพิจารณากอนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดตําแหนงทางวิชาการไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธ ีการพิจารณาแตงตั ้งบ ุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไปจนสุดสิ้น
กระบวนการ (ตามหลักเกณฑเกา)

เนื่องจากขอบังคับฯ พ.ศ. 2557 ขอ 18.3 (5) วรรคสอง กําหนดวา “สําหรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ทั้งนี้ ใหนําสง
เอกสารตามที่ ก.พ.อ. กําหนดใหแก ก.พ.อ. ดวย” และขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับฯ
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 และขอบังคับฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด และตาม
ข อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยศ ิลปากรว าด วยหล ัก เกณฑและว ิธ ีก ารแต งตั ้ง บ ุคคล ให ดํา ร งตําแหน ง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม

ดังนั้น เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องไปยัง ก.พ.อ. เพ่ือใหความเห็นชอบกอนนําเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งจาก
การดําเนินงานไดรับแจงจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดวยวาจาวา
ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น สํานักงานปลัดฯ ไมสามารถ
เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในขอบังคับฯ พ.ศ. 2557 จึงเห็นวาขอบังคับฯ
ของมหาวิทยาลัยและการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไมสอดคลองกัน ดังข้ันตอนการดําเนินการ
เสนอขอโปรดเกลาฯ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดขอหารือการปรับปรุงขอบังคับเพ่ือใหการดําเนินงานการเสนอขอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
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พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นสมควรให
มหาวิทยาลัยปรับปรุงขอบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2561 ในสวนของบทเฉพาะกาล
ขอ 31 โดยใหเพ่ิมขอความเปนวรรคสอง ดังนี้

“ขอ 31 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวพิจารณากอน
วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดตําแหนงทางวิชาการไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ไปจนสุดสิ้นกระบวนการ

ภายหลังเม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแตงตั้งใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เปนศาสตราจารยแลว การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยใหดําเนินการดังนี้

(1) กรณีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเสนอเรื่องให ก.พ.อ. พิจารณาดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(2) กรณีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเสนอเรื่องให
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2561 ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวิธีการจายเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง และคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนในสายงานวิชาชีพและเงินประจําตําแหนง

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ขอ 4 วรรคสี่ กําหนดให ก.บ.ม.
ประกาศกําหนดเงินประจําตําแหนงของตําแหนงในสายงานวิชาชีพตามตําแหนงท่ี กําหนดไวในกฎหมาย
เก่ียวกับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง กฎหมายเก่ียวกับการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและ
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีไมใชขาราชการ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 5(1) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ี
ในการกําหนดตําแหนง มาตรฐานกําหนดตําแหนง ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง นั้น
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ในการนี้ ไดจัดทํา (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ในสายงานวิชาชีพและเงินประจําตําแหนง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนในสายงานวิชาชีพและเงินประจําตําแหนง
ตามท่ีเสนอ และใหเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการเงินสนับสนุน
กิจการสํานักงานอธิการบดีซ่ึงไดมาจากเงินรายไดและเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานอธิการบดีและหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีไดมีการดําเนินงาน

โครงการบริการทางวิชาการของสํานักงานอธิการบดีและมีรายไดสุทธิภายหลังหักคาใชจาย จึงสมควรกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินสนับสนุนกิจการสํานักงานอธิการบดีซึ่งไดมาจากเงินรายไดและเงิน
เหลือจายจากการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของสํานักงานอธิการบดีใหมีความเหมาะสม นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารจัดการเงินสนับสนุนกิจการสํานักงานอธิการบดีซึ่งไดมาจากเงินรายไดและเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 34
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และ
ขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารจัดการเงินสนับสนุนกิจการสํานักงานอธิการบดีซึ่งไดมาจากเงินรายไดและเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/สวนงานท่ีมีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการบริหารจัดการเงินสนับสนุนกิจการซึ่งไดมาจากเงินรายไดและเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน
โครงการบริการทางวิชาการ แลวสงไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 มาตรการการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 ในป

การศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ี ทปอ. 63/0181 ลงวันท่ี 5

พฤษภาคม 2563 ไดนําสงมาตรการการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ปการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนความเห็นรวมกันของเครือขายท่ีประชุมอธิการบดี 3 แหง และ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ท่ี กต 1304/ว 986
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 แจงแนวทางและมาตรการรองรับการเปดสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในชวงการควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งแนวทางดังกลาวอาจ
เปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาเตรียมการเปดสถานศึกษาเม่ือสถานการณในประเทศไทย
คลี่คลาย นั้น

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรการการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัส
โคโรนา 2019 ในปการศึกษา 2563 โดยไดพิจารณามาตรการของท้ัง 2 หนวยงานดังกลาวแลว พบวาการ
เตรียมความพรอมการเปดภาคการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา มีประเด็นท่ี
สอดคลองและมีแนวทางปฏบิัติคลายคลึงกัน ดังนี้

1. กําหนดเวลาการเขาและเลิกเรียนหรือทํางาน ใหเหลื่อมกัน
2. ใหมีจุดคัดกรองเพ่ือตรวจอุณหภูมิรางกาย ลางและทําความสะอาดมือเพ่ือฆาเชื้อ รวมท้ัง

เตรียมหนากากอนามัยและตรวจสอบใหสวมใสอยางถูกตอง กอนเขาและออกสถานศึกษา
3. เนนการเรียนการสอนผานระบบออนไลน ลดการเรียนการสอนในหองเรียนโดยไมจําเปน
4. หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันโดยไมจําเปนท้ังในหองเรียน สันทนาการ/กีฬา โรงอาหาร

กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา การประชุมเชียร รวมถึงกิจกรรมในหอพักนักเรียน/นักศึกษา ท้ังนี้ ใหรักษา
ระยะหางทางสงัคมในทุกๆ สถานท่ีและกิจกรรมดวย

5. มีการประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียง มีหองพยาบาลคัดกรอง/ดูแลเบื้องตน หากพบ
ผูมีอาการผิดปกติใหรีบนําสงโรงพยาบาล

6. ใหความสําคัญกับนักเรียน/นักศึกษาตางชาติโดยมีการจัดทําประวัติการเดินทาง และเฝา
ระวังอาการอยางใกลชิด

7. กําหนดการเปดภาคการศึกษาท้ังในระดับข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษาเปนไปตามท่ี
สถาบันการศึกษาแตละแหงกําหนด ซึ่งสวนใหญจะสอดคลองกับการเปดภาคการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง
ประกาศของผูวาราชการจังหวัดแตละแหงดวย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวามาตรการการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัสโคโรนา
2019 ในปการศึกษา 2563 ตามท่ี สป.อว. แจง มีประเด็นและแนวทางปฏิบัติท่ีคลายคลึงกันของท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทยและกระทรวงการตางประเทศในขอ 1 - ขอ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการ
ไปแลว จึงขอใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัดตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การทําประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ครั้งท่ี 2

สรุปเรื่อง
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา สภาคณาจารยและพนักงาน

ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ
2562 โดยไดจัดใหมีการประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ผานสื่อออนไลน ระหวางวันท่ี 9 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2562 ผลปรากฏวา
ผูใหความสนใจและแสดงความคิดเห็นมีจํานวนนอยมาก จึงไมสามารถรายงานผลการประชาพิจารณตอ
มหาวิทยาลัยได

ในการนี้ สภาคณาจารยและพนักงานไดดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ครั้งท่ี 2 โดยผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563
เพ่ือใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนจากบุคลากรอยางครอบคลุมและรอบดาน จึงขอความ
รวมมือใหคณะวิชา/สวนงาน ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
บุคลากรในสังกัดเขารวมการประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับดังกลาว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะผานเว็บไซต http://bit.ly/2V7eQYX ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 แลวจะไดเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐพิจารณาตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


