
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 16/2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
3. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
6. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
7. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
9. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
11. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
12. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
13. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
14. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
7. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 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
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15. ผศ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

16. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
18. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
19. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
4. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
5. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
6. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
7. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
8. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
11. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
12. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
4. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
6. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
7. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสินมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
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หมายเหตุ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 รายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
กิจการนักศึกษา และกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี นายสหรัฐ  มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย ไดรับ
อนุญาตใหออกจากหองประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 15/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 18 สิงหาคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 15/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 18 สิงหาคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการถึงแกกรรมของมารดา ศาสตราจารย

ถาวร  โกอุดมวิทย อดีตผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม ในวัน
อังคารท่ี 1 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 14 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน “128 ป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี” ในวันอังคารท่ี 15
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ซึ่งในชวงเชาเปนพิธีรําลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี
โดยไดรับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธีเปด
ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี เรื่อง “กายวิภาคมนุษย : วาดวยเรื่องรูปแบบ” โดยศาสตราจารย
ลูกา  วิเวียนิ และในชวงเย็นมีกิจกรรมบันเทิงของนักศึกษาจากคณะวิชาตางๆ จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานเขา
รวมในวันและสถานท่ีดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 การช้ีแจงการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนา ท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) กับหัวหนาสวนงาน

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ไดใหความ

เห็นชอบเก่ียวกับการติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ดังนี้

1. รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563)

2. การปรับหลักเกณฑ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้ ประธานไดชี้แจงการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) กับ
หัวหนาสวนงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลสวนกลาง และชองทางการเขาถึง
คลังขอมูล เพื่อจัดทําการวิเคราะหเชิงลึก

สรุปเรื่อง
ดวยกองแผนงานไดรายงานการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลสวนกลาง และชองทางการ

เขาถึงคลังขอมูล เพ่ือจัดทําการวิเคราะหเชิงลึกดวยระบบ BI และระบบอ่ืนๆ จากการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับนักศึกษาและบุคลากร โดยหนวยงานสามารถเขาถึงรายงานไดผานเว็บไซต https://bit.ly/3hyYq4T
และสามารถเขาถึงคลังขอมูลไดผานเว็บไซต https://bit.ly/31yOOSa ท้ังนี้ กองแผนงานจะดําเนินการจัด
อบรมการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรหารือกับรองอธิการบดีฝายวิจัย
เก่ียวกับการเผยแพรรายงานการวิเคราะหขอมูลดังกลาวใหกับบุคคลภายนอกเพ่ือใหสามารถเขาสืบคนได
รวมถึงการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานดานทรัพยสินทางปญญาดวย

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกับการจัดทํา Template เพ่ือวิเคราะหขอมูล
คาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร การ Sort ขอมูล รวมถึงการ
ตรวจสอบผลงานวิจัยโดยเจาของผลงาน
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อนึ่ง หากคณะวิชา/สวนงานประสงคแกไขฐานขอมูล ขอใหแจงไปยังผูชวยอธิการบดีฝาย
พัฒนาองคกร

ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเตอรเน็ตเพื่อชวยเหลือเยียวยา
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรค
ระบาดอุบัติใหมจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 9

มิถุนายน 2563 ไดใหความเห็นชอบการดําเนินการเก่ียวกับแพ็กเกจอินเทอรเน็ตเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ปการศึกษา 2563 โดยมอบหมายใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเปนผูดําเนินการจัดซื้อแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ตใหคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะ
อักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะดุริยางคศาสตร คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ (เฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท้ังหมด สําหรับนักศึกษาชั้นปอ่ืน
จะแจงเพ่ิมเติมในภายหลัง) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนักศึกษาท่ีจะไดรับแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ตในระยะท่ี 1 จะตองลงทะเบียนเรียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
สามารถกําหนดวันเปดใชงานแพ็กเกจอินเทอรเน็ตไดภายหลังจากสิ้นสุดวันลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนภายหลังจากระยะเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สํานักดิจิทัลและเทคโนโลยีจะดําเนินการ
จัดซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตในระยะท่ี 2 ใหตอไป และคณะวิชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ต นั้น

ในการนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดรายงานการดําเนินการเก่ียวกับแพ็กเกจอินเตอรเน็ตเพ่ือ
ชวยเหลือเยียวยานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหม
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2563 ของคณะวิชา/หนวยงาน โดยสรุปบริการแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ต จําแนกตามหนวยงานและผูใหบริการ จํานวน 2 รอบ ดังนี้

1. รอบท่ี 1 จํานวน 5,770 ราย รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,308,700 บาท
2. รอบท่ี 2 จํานวน 3,883 ราย รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,553,720 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจําป 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดพิจารณาและ

กลั่นกรองและมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบฯ ประจําป 2561 ป 2562 และป
2563 ไปแลว นั้น
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เนื่องจาก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม มีหนังสือ
ดวนท่ีสุด ท่ี อว 0227.5(4)/ว 995 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 แจงใหมหาวิทยาลัยทราบวาตามท่ี
สถาบันอุดมศึกษาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบ ประจําป 2561 ป 2562 และป 2563 ไปแลว นั้น
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0508/ว (ท) 4642 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 แจง
วาเพ่ือใหการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี
28 กรกฎาคม 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดพิจารณาท่ีจะนํารายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑของกฎหมาย และระเบียบเ ม่ือป  2561 ป  2562 และป  2563 เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณในคราวเดียวกัน โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของดวยความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งและจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามแนวทางการเสนอขอพระราชทานไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 หากพนกําหนดนี้จะถือวา
หนวยงานไมประสงคจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลในสังกัด ซึ่งกําหนดระยะเวลา
ใหสงรายชื่อผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจําป 2563 มีระยะเวลากระชั้นชิด
มาก ไมสามารถเรียกประชุมไดทัน ประธานกรรมการจึงสั่งการใหใชวิธีเวียนหนังสือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฝายเลขานุการไดจัดทําเอกสารประกอบการ
เวียนขอความเห็นชอบใหแจงกลับมาภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2563

ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ดังกลาว
แจงดวยวาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําป 2563 เปนการเสนอขอพระราชทานใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบท่ี เก่ียวของ เม่ือป  2561 ป  2562 และป  2563
ในคราวเดียวกัน โดยใหดําเนินการดังนี้

1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราช
อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยฯ ใหตรวจสอบขอมูลและการพิจารณากลั่นกรอง ดังนี้

1.1 เปนผูดํารงตําแหนงหรือรับราชการจนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ยกเวน กรณีพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุ

1.2 เปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปท่ีผานมา ไมต่ํา
กวาระดับดี (โดยเริ่มนับถอยหลังลงไป จากป 2563)

1.3 กรณีมีผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณรายใดยายสังกัด ใหตนสังกัด
ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 เปนผูเสนอขอพระราชทานใหแกขาราชการรายนั้นมาใหม

1.4 กรณีผูขอพระราชทานในปใดมีคุณสมบัติท่ีจะขอพระราชทานชั้นตราสูงข้ึนไดในป
ตอมา ใหขอพระราชทานชั้นตราตามคุณสมบัติท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงชั้นตราเดียว

1.5 ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ ตองเปนผูผานการพิจารณากลั่นกรองและรับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานของหนวยงานตามระเบียบฯ ขอ 17  ประจําป 2561 ป 2562 และ
ป 2563 แลวแตกรณี ยกเวน กรณีขาราชการเปลี่ยนสังกัด (กระทรวง) หรือเปลี่ยนชั้นตราท่ีเสนอขอพระราชทาน ให
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งกอนสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
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2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของพระราช

กฤษฎีกาฯ ประจําป 2561 ป 2562 และป 2563 มาจัดทําเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป 2563 รวมถึงการขอพระราชทานใหแกผูวายชนมซึ่งไดขอพระราชทานระหวางป 2561 – 2563

2.2 กรณีกระทําความดีความชอบท่ีมีผลงานอันเปนประโยชน ผู ไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานของหนวยงานใหเสนอขอพระราชทานชั้นตราใดในปใดแลว ใหคงการเสนอขอ
พระราชทานตามชั้นตราเดิมท่ีไดสงเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลาใหดําเนินการ ดังนี้
ใหพิจารณารวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ

เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําป 2561 ป 2562 และ
ป 2563 แลวแตกรณี มาจัดทําเอกสารเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป
2563 ท้ังนี้ ตองไมเปนผูอยูระหวางการดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวนขอเท็จจริงตามกฎ ระเบียบของทาง
ราชการ  หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิด หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง

นอกจากนี้หนังสือท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม แจงมาดังกลาว ไดสรุปแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจําป 2563 เพ่ิมเติม ดังนี้

1. กรณีไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหบุคลากรในป 2561 ป 2562
และป 2563 ตอมาไดลาออกจะไมสามารถเสนอขอพระราชทานใหได ตามขอ 1.1

2. กรณีผูท่ีไมมีผลการประเมินเนื่องจากลาศึกษาตอหรือระยะเวลาไมครบเลื่อนเงินเดือน
แรกบรรจุ กรณีนี้ไมตองตัดชื่อออก

ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการนําเสนอรายชื่อฯ เขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2560 ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561
และท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี
7 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป แลวนั้น

เนื่องจาก ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ท่ีกลาวถึงขางตนไดกําหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป
2563 ซึ่งกองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบตามแนวทางดังกลาวแลว พบวามีบางรายมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปท่ีผานมาต่ํากวาระดับดี ซึ่งสงผลใหเปนผูขาดคุณสมบัติในการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ

จากการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยวิธีการเวียนเรื่องใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 ตามบันทึกขอความกองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดี ดวนท่ีสุด ท่ี อว 8603.7/1882-1916 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการพิจารณาการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยการเวียนขอความเห็นชอบมีมติใหความเห็นชอบสมควรเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 719 ราย และมหาวิทยาลัยไดเสนอ
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เรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไปเรียบรอยแลว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวนท่ีสุด ท่ี อว 8601/3141 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.6 สรุปการมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
และสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2563 และการ
ประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประจําประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 ไดเชิญศาสตราจารยพิเศษ
ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยอุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา มอบนโยบายการ
บริหารงานของกระทรวง อว. นั้น

ในการนี้ ทปอ. จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบสรุปการมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวง
อว. ในการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ครั้งท่ี 3/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจํา
ประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563 โดยสรุปได ดังนี้

1. การมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวง อว. โดยการเรงรัดการปฏิรูปอุดมศึกษาใน
ระบบงานของสถาบันอุดมศึกษา เชน การแกไขกฎระเบียบ ระบบงบประมาณ Block Grant โดยจะหารือกับ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เพ่ือใหเขาใจและสนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษาและ
การทํา Sandbox ในระบบการเรียนการสอน ตําแหนงทางวิชาการแยกประเภทชัดเจน ความเปนอิสระทาง
วิชาการท่ีรับผิดชอบตอบานเมือง ความคลองตัวในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) สรางความสัมพันธกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง เพ่ือปลดล็อคและหา
แนวทางรวมกันในประเด็นงบประมาณตางๆ ของมหาวิทยาลัย

2) ประชุมนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพ่ือ
รับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณใหเกิดความ
คลองตัว

3) ผลักดัน Sandbox ของอุดมศึกษา เพ่ือปลดล็อคใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ี
คลองตัวข้ึน

4) กําหนดเกณฑการขอตําแหนงวิชาการท่ีหลากหลาย โดยปจจุบันเกณฑการขอตําแหนง
วิชาการในสายวิทยาศาสตรและสายสังคมศาสตรมีเกณฑท่ีเหมือนกัน จึงจะมีการกําหนดเกณฑการขอตําแหนง
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วิชาการในสายสังคมศาสตรและสายวิทยาศาสตรท่ีมีความเฉพาะตอสาขานั้นๆ เชน สายวิทยาศาสตรจะตองมี
ผลงานท่ีมีความโดดเดนในการพัฒนาประเทศ เปนตน

5) ใหอิสรภาพกับมหาวิทยาลัยในดานวิชาการ แตจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. การมอบนโยบายการอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนและตอบโจทยประเทศ โดยการยกระดับ

คุณภาพของมหาวิทยาลัยเปน 4.0 ดวยปจจัยความสําเร็จ (1) Speed (2) Flexibility (3) Adaptability
(4) Resilience และ (5) Agile เนนความคลองตัว ลดข้ันตอนการทํางาน การแกกฎหมายบนพ้ืนฐานของ Data
& Insight & Leadership การเปนผูนําของมหาวิทยาลัยจะตองเปน Good University แคสอนเปน Great
University ตอง Transform คนใหเกงข้ึน ปรับตัวชวยชุมชน สังคม ประเทศใหได

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณบดี หัวหนาสวนงานแจงคณะวิชา/สวนงาน
ทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.7 ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม

หลักเกณฑการปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเสนอแบบสรุป
คําของบประมาณรายจายประจําปตอสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
จํานวนท้ังสิ้น 3,186.9068 ลานบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเบื้องตน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563 จํานวน 1,678.0309 ลานบาท
ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 1,904.7053 ลานบาท จํานวน 226.6744
ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.90

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษาพิจารณารางพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติฯ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 และท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ วุฒิสภา เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ไดใหความ
เห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,678.0309 ลานบาท
นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย ดังนี้
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หนวย:ลานบาท

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวมงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน อุดหนุน
รวมทั้งสิ้น 139.6681 1,191.4045 93.6754 242.5487 10.7342 1,678.0309

1. แผนงาน :  บุคลากร
ภาครัฐ

139.6681 1,191.4045 - - - 1,331.0726

2. แผนงาน : พ้ืนฐานดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

- - 93.6754 242.5487 1.5774 337.8015

ผลผลติที่ 1 : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร

- - 81.6429 69.9117 0.3406 151.8952

ผลผลติที่ 2 : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

- - 10.6761 151.2171 1.2368 163.1300

ผลผลติที่ 3 : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ

- - 1.3564 21.0036 - 22.3600

ผลผลติที่ 4 : ผลงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

0.4163 0.4163

3. แผนงาน :  ยุทธศาสตร
สรางความเสมอภาคทาง
การศึกษา

- - - - 9.1568 9.1568

โครงการที่ 1 : โครงการ
สนับสนนุคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

- - - - 9.1568 9.1568

เม่ือจําแนกงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในเบื้องตนตามภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจยุทธศาสตร จะ
มีงบประมาณสําหรับภารกิจพ้ืนฐาน จํานวน 1,668.8741 ลานบาท (ลดลง จํานวน 227.5326 ลานบาท
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 1,896.4067 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.99) ภารกิจ
ตามยุทธศาสตร จํานวน 9.1568 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน จํานวน 0.8582 ลานบาท จากปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 8.2986 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.34)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการขออนุมัติแบบรูปรายการในสวน
ของงบลงทุนรายการปรับปรุงสิ่งกอสรางปเดียว ภายในวันอังคารท่ี 8 กันยายน 2563 และดําเนินการจัดทํา
ราคากลางใหแลวเสร็จ ภายในวันพุธท่ี 30 กันยายน 2563 เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการจัดซื้อจัดจางใหทันตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 2.8 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําเดือน
มิถุนายน 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย

การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2563 งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยการวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 11.86 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 11.73 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
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 2.9 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย

การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 งวด 10 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 โดยการวิเคราะห
สภาพคลองทางการเงินพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 11.49 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหนี้นักศึกษา เทากับ 11.13 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือ
คาใชจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวสามารถชําระหนี้ไดเพียงพอ

ท้ังนี้ การจัดทํารายงานการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีท่ีเกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดินจะบันทึกท้ังใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
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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

ระเบียบวาระท่ี 2.10 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 3
(1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย

การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดาน
การเงิน รายไตรมาสท่ี 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) โดยการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน
พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทากับ 11.86 เทา และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี้
นักศึกษา เทากับ 11.73 เทา แสดงใหเห็นวาความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหรือคาใชจายท่ีไดกอหนี้
ผูกพันไวสามารถชําระหนีไ้ดเพียงพอ

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 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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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 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจาง นางสาวเมธาวี ใจบุญมา เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2001-006 สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี
โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท นั้น

วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวเมธาวี ใจบุญมา
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด วิทยาลัยนานาชาติ
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวเมธาวี ใจบุญมา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2001-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริการ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ

และประกันคุณภาพการศึกษา
4. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายสื่อสารองคกร กรรมการ

และกิจการพิเศษ
5. นางสาวโกลัญญา สุขประสม เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวเมธาวี ใจบุญมา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2001-006 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะโบราณคดีขออนุมัติจาง นางสาวฐินันรเมศ จิตปญโญยศ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะโบราณคดีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0901-001 สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวฐินันรเมศ จิตปญโญยศ

วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวฐินันรเมศ จิตปญโญยศ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0901-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหาร
ท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ
3. รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ

คณะโบราณคดี
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี กรรมการ
5. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ
6. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหจาง นางสาวฐินันรเมศ จิตปญโญยศ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0901-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 ขออนุมัติบรรจุ นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร นักเรียนทุนฯ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร นักเรียนทุนรัฐบาลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภายใตโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แหงประเทศไทย) ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Landscape Architecture จาก
University of Illinois at Urbana – Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรมไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ือชดใชทุนฯ ท่ีสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบกับ ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 และท่ี
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 14/2563 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ไดมีมติอนุ มัติใหใชกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0806-066 สังกัด
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุน ราย นางสาวลัษมณ
ไมตรีมิตร แลวนั้น

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร นักเรียนทุนฯ ดวย วุฒิ Master of
Landscape Architecture จาก University of Illinois at Urbana – Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนง
อาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม พรอมท้ัง
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล กรรมการ
5. นางสาวเกศกนก นรสาร เลขานุการ
6. นางยุพา เพ็ชรแกว ผูชวยเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหจาง นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร นักเรียนทุนฯ ดํารงตําแหนง
อาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปน
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวธนาวรรณ กวยสกุล วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม 2563
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2. นายกรกฎ  บุญลพ  วุ ฒิ Doctor of Philosophy จ าก University of Leicester
ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2562

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน
คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

มีมติอนุมัตใิหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ
ซึ่งในสวนของคณะมัณฑนศิลปไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
จํานวน 3 อัตรา ไปแลว นั้น

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ท่ีไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะไทย โดยแสดง
เหตุผลและความจําเปนดังนี้

ปจจุบันหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา มีอาจารยเกษียณอายุราชการ ตั้งแต
1 ตุลาคม 2562 จํานวน 1 ราย ในการนี้ เพ่ือใหการจัดการศึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ภาควิชาประยุกต
ศิลปศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีขออัตราอาจารยเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว ประกอบกับหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา เปนหลักสูตรในลักษณะเชิงวิชาการ มีรายวิชาปฏิบัติและทฤษฎี เปนศิลปวิทยาเพ่ือ
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การรับรูผานประสาทสัมผัสตาง ๆ อันเปนลักษณะเฉพาะของความรูเชิงวิทยาการของสาขาวิชา มุงเนนใหนักศึกษา
สามารถสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีแสดงนัยสําคัญทางประยุกตศิลปไดภายในระยะเวลาท่ีศึกษา 4 ป ประกอบดวย
สายวิชาท่ีมุงศึกษาเฉพาะทาง คือ สายวิชาจิตรกรรมประยุกต ประติมากรรมประยุกต ภาพพิมพประยุกต ศิลปะ
สิ่งทอและศิลปะไทยประยุกต โดยหลักสูตรใหความสําคัญกับการศึกษาพ้ืนฐานทางดานศิลปะไทยปรทัิศน ศิลปะ
พ้ืนบาน และศิลปะไทยประเพณี ซึ่งเปนกลุมวิชารากฐานสําคัญ ท่ีนักศึกษาสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษาทุกคน
ตองศึกษาเปนพ้ืนฐาน หรือสามารถเลือกเรียนในสายวิชาเพ่ือศึกษาในเชิงลึก และเม่ือปการศึกษา 2560 มีอาจารย
ผูทําหนาท่ีสอนท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางศิลปะไทยประเพณีไดเกษียณอายุราชการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 จํานวน
1 ราย อีกดวย สงผลใหภาควิชาฯ ขาดแคลนบุคลากรท่ีจําเปนสําหรับการสอนในกลุมวิชาดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1005-084 สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
คณะมัณฑนศิลป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

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

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 ไดวางแนวปฏิบัติ
วา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง
จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขา
ปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนด
ภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายประดิพัทธุ เลิศรุจิดํารงกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1006-063 สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา คณะมัณฑนศิลป ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกําหนด 2 ป 11 เดือน 8 วัน ตั้งแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2560
และนายประดิพัทธุ เลิศรุจิดํารงกุล ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
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บริหารศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายประดิพัทธุ
เลิศรุจิดํารงกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1006-063 อัตราเงินเดือน เดือนละ 63,246 บาท บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 63,246 บาท
เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป ไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นายประดิพัทธุ เลิศรุจิดํารงกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงรองศาสตราจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1006-063 อัตราเงินเดือน เดือนละ 63,246 บาท สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะมัณฑนศิลป ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563  ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 63,246 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 รา ย งานผลกา รสร รหาผู สมควรดํ า ร งตํ า แหน ง เ ลขานุ ก า รคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1388/2563 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
ยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา โดยมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ จํานวน 1 ราย ตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ ฉบับลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิสัยทัศนของผูสมัครเขารับการคัดเลือก รวมท้ังการสัมภาษณประกอบการ
ประเมิน เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา นางทองทิพย อยูพะเนียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตําแหนงเลขท่ี S-1-1501-001 สังกัดสํานักงาน
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกวาระหนึ่ง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางทองทิพย อยูพะเนียด พนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประเภทคณาจารย
ประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา หรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา
ของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1012/2560 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 สั่งแตงตั้ง

รองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง (ปจจุบันตําแหนงศาสตราจารย) ดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ฉะนั้น จึงใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กอนวาระ
การดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ท้ังนี้ ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการ โดยประกอบดวย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ
3. อธิการบดี เปนกรรมการ
4 คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5

หนึ่งคน เปนกรรมการ
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูท่ีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน

และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย
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(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ

(2) รองคณบดีของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ

(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัตหินาท่ีเลขานุการคณะเปนบุคลากร

สายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนนุดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประเภทคณาจารยประจํา และ
ประเภทหัวหนาภาควิชา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5 (1)
ขางตน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนประธาน
กรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัตเิปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง และขอ
อนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายเฉลิมชนม
กอสกุลใหม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1901-003 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอน/ยายพนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เรียบรอยแลว นั้น ปรากฏวา นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม เปนผูผานการคัดเลือกฯ
มีความเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว โดย นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม ไดสําเร็จการศึกษา
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งปจจุบัน นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-1701-504 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,830 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร นั้น
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คณะฯ จึงประสงคดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1901-003 เปน ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-515

2. ขออนุมัติยาย นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1701-504 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,830 บาท
สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-515 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,830 บาท ไปสังกัดสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
ท้ังนี้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณายินยอมใหยาย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1901-003 เปน ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-515

2. อนุมัติใหยาย นายเฉลิมชนม กอสกุลใหม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1701-504 อัตราเงินเดือน เดือนละ
29,830 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-515 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,830 บาท
ไปสังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวศศิกานต
เฮาจตุรัส ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวศศิกานต เฮาจตุรัส ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1807-332 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ณ University of Portsmouth ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนกองทุน
และพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี
19 กันยายน 2563 นั้น

คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวศศิกานต เฮาจตุรัส ขยายเวลาลาศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี
19 กันยายน 2564

แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติ
ไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด
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ท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวศศิกานต เฮาจตุรัส ขยายเวลาลาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี
19 กันยายน 2564 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวอรอุมา วิชัยกุล
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1007-073 สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนผูชวยวิจัยโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) รุนท่ี 19 มีกําหนด 2 ป 9 เดือน 12 วัน ตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2560 – 31
พฤษภาคม 2563 นั้น

คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี
31 กรกฎาคม 2564

แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติ
ไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด
ท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติให นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี
31 กรกฎาคม 2564  เปนกรณีพิเศษ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
กลุมหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ดวย กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ

แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวนภารัตน ดานกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี

ชํานาญการพิเศษ (รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการกองคลัง) ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-067 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 69,724 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวพัชรภรณ วิจิตรสมบูรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินชํานาญการ
(รักษาการแทนหัวหนางานการเงิน) ตําแหนงเลขท่ี S-1-0304-051 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,660 บาท
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานการเงิน กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี

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

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติท้ัง 2 รายเรียบรอยแลว ปรากฏวา
มีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน
คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพ
ประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา
5 ป ท้ังนี้ นางสาวนภารัตน ดานกลาง และนางสาวพัชรภรณ วิจิตรสมบูรณ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
สองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี คือระดับดีมากและระดับดีเดน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ขางตน โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
5. นางสาวดวงพร พวงอุไร เลขานุการ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
เนื่องดวย คณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) จึงประสงคขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นายธีระวัฒน จันทึก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ตําแหนงรองศาสตราจารย จากตําแหนงเลขท่ี A-1-1802-008 สังกัดสาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงเลขท่ี A-1-1809-008 อัตราเงินเดือน 59,030 บาท
ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ โดยคงอัตรา
เงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

2. ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นายกฤษฎา ดลปญญา วุฒิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ตําแหนงอาจารย จากตําแหนงเลขท่ี A-2-1807-015 อัตราเงินเดือน 27,930 บาท สังกัด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงเลขท่ี A-2-1809-015 อัตราเงินเดือน
27,930 บาท ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ
โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา ราย นายธีระวัฒน จันทึก ตําแหนงรองศาสตราจารย  จากตําแหนงเลขท่ี A-1-1802-008
สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงเลขท่ี A-1-1809-008
อัตราเงินเดือน 59,030 บาท ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท
คณะวิทยาการจัดการ โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2563

2. อนุมัตใิหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ราย นายกฤษฎา ดลปญญา ตําแหนงอาจารย จากตําแหนงเลขท่ี A-2-1807-015 อัตราเงินเดือน
27,930 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงเลขท่ี
A-2-1809-015 อัตราเงินเดือน 27,930 บาท ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงาน
อีเวนท คณะวิทยาการจัดการ โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 ขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ราย นายเฉลิมพล พุมพวง

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี A-2-1809-001 สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  มาดํารงตําแหนงอาจารย เรียบรอยแลว นั้น ปรากฏวานายเฉลิมพล พุมพวง เปนผูผานการคัดเลือกฯ
มีความเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว โดยนายเฉลิมพล พุมพวง ไดสําเร็จการศึกษา วุฒิวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 740 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) ซึ่งปจจุบันนายเฉลิมพล พุมพวง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1801-507
เงินเดือน 29,320 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีขวัญกําลังใจและความม่ันคงในการปฏิบัติงาน คณะวิทยาการ
จัดการ จึงมีความประสงคขออนุมัติ ดังนี้

1. เปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวาง สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท
คณะวิทยาการจัดการ จาก A-2-1809-001 เปน A-1-1809-342

2. ยายและเปลี่ยนตําแหนงนายเฉลิมพล พุมพวง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
จากตําแหนงผูชวยสอนปฏบิัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1801-507 เงินเดือน 29,320 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1809-342 เงินเดือน
29,320 บาท ไปสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ โดยคงอัตรา
เงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย ดีเลิศ กรรมการ
3. อาจารย ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา กรรมการ
4. อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียรผล กรรมการ
5. อาจารย ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงกรอบอัตราวาง สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการ

และงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ จาก A-2-1809-001 เปน A-1-1809-342
2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงนายเฉลิมพล พุมพวง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1801-507 เงินเดือน 29,320 บาท
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สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี A-1-1809-342 เงินเดือน 29,320 บาท ไปสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท
คณะวิทยาการจัดการ โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมท้ังอนุมัติ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 ขออนุ มัติ เลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่ งปหลังใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ราย นายธรรมวิชช ประเสริฐ
เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งท่ี 15/2563 เม่ือวันท่ี

18 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563) เพ่ือการเลื่อน
เงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และใหเสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแกผูขาดคุณสมบัติ นั้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 “ขอ 2.5 กําหนดให “ในรอบการประเมินครึ่งปท่ีแลวมาตองมีระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานแลวแตกรณี มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนผูท่ีอยูในระหวางการทดลอง
ปฏิบัติงาน จะไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 4 เดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 4 เดือน สวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติการวิจัย  หรือสรางสรรค ใหถือวาเปนการไปปฏิบัติหนาท่ีและ
มีสิทธิไดรับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยดานการ
วิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2561

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

ในกรณีวันท่ีกลับจากการลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน เปนวันหยุดราชการ  และไดรายงานตัวกลบั
เขาปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเปนวันทําการแรก ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ีกลับจากการลาศึกษา
ฝกอบรม และดูงาน ดังกลาว”

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอเสนอชื่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ราย นายธรรมวิชช ประเสริฐ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1505-046 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับโท-เอก ณ University of Bremen สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 - 30 กันยายน 2557 และพักการศึกษาชั่วคราว ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
2557 – 9 สิงหาคม 2558 โดยไมไดรับเงินเดือน ตอมาไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา โดยศึกษา
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ในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 -
9 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาศึกษาท้ังสิ้น 12 ป 7 วัน และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2563 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปหลังรวมเวลา 3 เดือน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปหลังใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ราย นายธรรมวิชช ประเสริฐ เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 รายงานผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา และ
ผูอํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 และฉบับลงวันท่ี

20 กรกฎาคม  2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองกฎหมาย และกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตามลําดับ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ในตําแหนงใหม พรอมเอกสารวิสัยทัศนของผูสมัครเขารับการคัดเลือก รวมท้ังการสัมภาษณประกอบการประเมิน
เสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏ ดังนี้

1. นายสหรัฐ มณีจันทร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูอํานวยการกองกฎหมาย ตําแหนง
เลขท่ี S-1-0301-003 สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองกฎหมาย อีกวาระหนึ่ง

2. นายกมล แมลงทับ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผู อํานวยการกองกิจการนักศึกษา
ตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-030 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา อีกวาระหนึ่ง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท้ัง 2 ราย มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ี

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร (ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ี

เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร ฉบับลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพ่ือกําหนด
อัตราคาตอบแทนแกอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร (ฉบับท่ี ..)
โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 และใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร (ฉบับท่ี ..) แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอแสดง
ดนตรี ของคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใช

หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอแสดงดนตรี ของคณะดุริยางคศาสตร เพ่ือเปนการใหบริการ
ทางวิชาการแกสวนงาน หนวยงาน และหนวยงานภายนอก รวมท้ังประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและ
สถานท่ีในการใชประโยชนรวมกันของคณะดุริยางคศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6
ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหอง
บรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอแสดง
ดนตรี ของคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอแสดงดนตรี
ของคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชหองบรรยาย หองประชุม หองจัดเลี้ยง และพื้น ท่ี
สวนกลางของสํานักงานอธิการบดี ในสวนของพระราชวังสนามจันทร
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตรา

คาบริการในการใชหองบรรยาย หองประชุม หองจัดเลี้ยง และพ้ืนท่ีสวนกลางของสํานักงานอธิการบดี ในสวน
ของพระราชวังสนามจันทร เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน หนวยงาน และหนวยงานภายนอก
รวมท้ังประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ีในการใชประโยชนรวมกันของสํานักงานอธิการบดีและ
สวนงานตางๆ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองประชุม
หองจัดเลี้ยง และพ้ืนท่ีสวนกลางของสํานักงานอธิการบดี ในสวนของพระราชวังสนามจันทร พ.ศ. .... ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ครั้งท่ี
7/2563 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองประชุม หองจัดเลี้ยง และพ้ืนท่ีสวนกลาง
ของสํานักงานอธิการบดี ในสวนของพระราชวังสนามจันทร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชหองประชุม หองบรรยาย และหองปฏิ บัติการ
คอมพิวเตอร ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหอง

ประชุม หองบรรยาย และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของคณะศึกษาศาสตร เพ่ือเปนการใหบริการทาง
วิชาการแกสวนงาน หนวยงาน และหนวยงานภายนอก รวมท้ังประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและ
สถานท่ีในการใชประโยชนรวมกันของคณะศึกษาศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7
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และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหอง
บรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุม หองบรรยาย และหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 25/2562 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 และผานพิจารณาจาก
กองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุม หองบรรยาย และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)
ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1-3

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 จํานวนรับท้ังสิ้น 13
คณะวิชา นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
(SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 1-3 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ)
ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2564 รอบ 1-3 โดยใหดําเนินการ ดังนี้

1. ใหกองบริหารงานวิชาการประชาสัมพันธชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรท่ีคณะวิชา
เปดรับ และอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหผูสนใจเขาศึกษารับทราบดวย

2. ขอความรวมมือคณะวิชาชวยกันเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564
ของทุกคณะวิชาผานชองทางสื่อสังคมออนไลน โดยทําขอมูลใหเปนปจจุบันและใหมีความเคลื่อนไหวอยาง
สมํ่าเสมอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การคืนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการประสงคเสนอท่ีประชุมพิจารณาการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ใหแกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย คือ นายณัฐพล  เมืองแกว เนื่องจากไดรับหมายเรียกเขา
รับราชการทหาร ประจําป พ.ศ. 2563 ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2563 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
เลื่อนกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป 2563 ฉบับลงวันท่ี 31
มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดเลื่อนกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป
2563 เพ่ือแกไขปญหาและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากวันท่ี
1-12 เมษายน 2563 เปนวันท่ี 23 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2563 ซึ่งนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในลักษณะเหมาจายไปแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทําใหกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป 2563 ตองเลื่อน
กําหนดจากเดิมมาเปนชวงกลางป 2563 ซึ่งเปนเวลาหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหมีการชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลว ทําให นายณัฐพล  เมืองแกว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมพอลิเมอร ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในลักษณะเหมาจายตาม
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไปกอน ตอมาปรากฏวา นายณัฐพล  เมืองแกว ไดรับการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป 2563 นายณัฐพล  เมืองแกว จึงตองลาพักการศึกษา
ภายหลังจากท่ีไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ซึ่งการเขารับราชการทหารกองประจําการ ราย นายณัฐพล
เมืองแกว ท่ีเลื่อนกําหนดการมาจากเดิมอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เปนกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา จึงทําให นายณัฐพล  เมืองแกว ตองชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ไปกอน ดังนั้น เม่ือ นายณัฐพล  เมืองแกว ไมสามารถเขาศึกษา
ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ไดเนื่องจากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงสมควร
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนท้ังหมด โดยใหคืนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนใหแก นายณัฐพล  เมืองแกว เปนกรณีพิเศษ ตามความในขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 สรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน กําหนดวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
ในการนี้ กองคลังไดสรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอมา รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 62,500,000.00 บาท (หกสิบสองลานหาแสน
บาทถวน) ดังนี้

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

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

รวม จํานวน 26,700,000.00 บาท

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

10. ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา จํานวน 600,000.00 บาท
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

11. สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 400,000.00 บาท
และการสรางสรรค

รวม จํานวน 31,000,000.00 บาท
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วิทยาเขตเพชรบุรี
1. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จํานวน 1,200,000.00 บาท
2. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 600,000.00 บาท
3. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,500,000.00 บาท
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1,500,000.00 บาท

รวม จํานวน 4,800,000.00 บาท

ท้ังนี้ หนวยงานท่ีไมประสงคกําหนดวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 6 หนวยงาน ไดแก กองกฎหมาย กองทรัพยากรมนุษย กองประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน
สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝายคลังไดแจงเพ่ิมเติมใหท่ีประชุมทราบวา การเบิกจายเงินทดรอง
กรณีเกิน 10,000 บาท ใหดําเนินการในลักษณะการตั้งหนี้จายตรง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิชา/หนวยงาน ตามท่ีกองคลังเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยมีคาใชจายรวมประมาณท้ังสิ้น 2,335,714,967.90 บาท (สองพันสามรอยสามสิบหาลานเจ็ด
แสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเการอยหกสิบเจ็ดบาทเกาสิบสตางค) โดยจําแนกเปนประเภทคาใชจาย ดังนี้

1. คาใชจายท่ีใชดําเนินการเก่ียวกับดานการเรียนการสอนท่ีเปดสอนหลักสูตร จํานวน
1,992,949,503.21 บาท (หนึ่งพันเการอยเกาสิบสองลานเกาแสนสี่หม่ืนเกาพันหารอยสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)

2. คาใชจายดานอ่ืนๆ (ดานวิจัย, ดานบริการวิชาการ, ดานทํานุศิลปวัฒนธรรม) จํานวน
342,765,464.69 บาท (สามรอยสี่สิบสองลานเจ็ดแสนหกหม่ืนหาพันสี่รอยหกสิบสี่บาทหกสิบเกาสตางค)

ท้ังนี้ กองคลังไดดําเนินการนําขอมูลคาใชจายตางๆ ไปจัดทําการคํานวณตนทุนตอหนวยตอ
หลักสูตร โดยจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยตอ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 ตามท่ีกองคลังเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการ
ใหบริการกลางของสํานักหอสมุดกลาง

สรุปเรื่อง
เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักหอสมุดกลางไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

แผนดินในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ดานวัสดุการศึกษา) และมีแนวโนมวาอาจจะไมไดรับการจัดสรร
ตอไป ซึ่งสงผลกระทบใหสํานักหอสมุดกลางไมสามารถจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษาใหกับคณะวิชาได

ในการนี้ เพ่ือใหการเรียนการสอน การศึกษาคนควา การวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงดาน
วิชาการ : ACADEMIC REPUTATION สํานักหอสมุดกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการกลางจากคณะวิชาและมหาวิทยาลัย โดยคํานวณ
จากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะวิชา จํานวน 100 บาท/คน/ภาคการศึกษา ท้ังนี้ เริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการกลางของสํานักหอสมุดกลาง โดยใหคณะวิชาสนับสนุนงบประมาณ
50% และมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 50% แลวใหสํานักหอสมุดกลางนําเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการตอไป

ท้ังนี้ ขอใหสํานักหอสมุดกลางชี้แจงขอมูลสถิติการเขาใชงานโปรแกรม EndNote ของ
คณาจารย รวมถึงบทบาทหนาท่ีตางๆ ของสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากรทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การเปลี่ยนฉากหลังสถานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการซอนภาพ

หมูบัณฑิต และตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝายถายภาพบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจําปการศึกษา 2561 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดเห็นชอบใหเปลี่ยนฉากหลัง
สถานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการซอนภาพหมูบัณฑิตของคณะวิชา และตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากฉากหลังเดิมไมสวยงามโดยเฉพาะคณะวิชาในพ้ืนท่ีวังทาพระ ไดแก
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และ
วิทยาลัยนานาชาติ ประกอบกับปจจุบันลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี วังทาพระไดดําเนินการ
ปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว รวมท้ังคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดแก คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสถานท่ีสําคัญ
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เชน ลานอนุสาวรียศาสตราจารยศิลป พีระศรี และพระคเณศ ซึ่งเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนฉากหลังในการ
ซอนภาพหมูบัณฑิต นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนฉากหลังสถานท่ีสําคัญของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการซอนภาพหมูบัณฑิต และตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยบริษัท
ภาพยนตร วีดีโอ โปรดั๊กชั่น จํากัด ซึ่งไดรับการพิจารณาใหเขามาใหบริการถายภาพบัณฑิตในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2561-2563 ไดดําเนินการถายภาพสถานท่ีสําคัญของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและทําการซอนภาพหมูบัณฑิตเรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหกองกิจการนักศึกษาประสานงานกับบริษัท
ภาพยนตร วีดีโอ โปรดั๊กชั่น จํากัด เพ่ือใหจัดทําตัวอยางการเปลี่ยนฉากหลังสถานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการซอนภาพหมูบัณฑิต และเปลี่ยนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใชในการ
เปรียบเทียบกับการซอนภาพหมูบัณฑิตแบบเดิม โดยอาจพิจารณาความเปนไปไดในการใชฉากหลังเหมือนกัน
ทุกวิทยาเขตเพ่ือสื่อถึงความเปนศิลปากร แลวใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมพิจารณา กอน
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 รายช่ือนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาไดดําเนินการแจงใหคณะวิชาพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษา

ผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2562 เพ่ือเขารับพระราชทานทุนในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562 นั้น

ในการนี้  กองกิจการนักศึกษาไดเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีคณะวิชาตางๆ เสนอเขารับ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําป 2562 ดังนี้

ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ไดแก
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นางสาวปนัสยาญ  เจริญฐิติวงศ รหัสนักศึกษา 02590031 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.84
2. คณะโบราณคดี

นางสาวขวัญจิรา  พันเยาว รหัสนักศึกษา 03600166 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
3. คณะมัณฑนศิลป

นางสาวสุพิชชา  จึงประวัติ รหัสนักศึกษา 04600250 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
4. คณะอักษรศาสตร

นางสาวอภิชญา  ฮวดเจริญ รหัสนักศึกษา 05600431 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
5. คณะศึกษาศาสตร

นางสาวพิณรัตน จันทเลิง รหัสนักศึกษา 06590045 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96
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6. คณะวิทยาศาสตร
นายธนะพล  แซเลา รหัสนักศึกษา 07600019 คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00

7. คณะเภสัชศาสตร
นายพุทธินันท  กระตายทอง รหัสนักศึกษา 08580024 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.87

8. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวภัคจิรา  ก่ิงทอง รหัสนักศึกษา 09600105 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.91

9. คณะดุริยางคศาสตร
นายฐนิต  แกวรักษ รหัสนักศึกษา 10600006 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.76

10. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวสิริวดี  อัครเสนาบดี รหัสนักศึกษา 11600100 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85

11. คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวจิตรลดา  กลันกล่ํา รหัสนักศึกษา 12600765 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97

12. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวธนาภา  ชนาธิปกรณ รหัสนักศึกษา 13600179 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72

13. วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวจิดาภา  เกียรติศิริ รหัสนักศึกษา 90600059 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95

ทุนภูมิพล ประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ไดแก
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

นางสาวกฤตพร  มหาวีระรัตน รหัสนักศึกษา 01590003 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นางสาวสุธินี  นกหงษ รหัสนักศึกษา 02590097 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.35
3. คณะโบราณคดี

นางสาวทานตะวัน  เสาวคนธ รหัสนักศึกษา 620310017 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61
4. คณะมัณฑนศิลป

นางสาวนวพรรษ  เพ็ชรสังวาลย รหัสนักศึกษา 04610166 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78
5. คณะอักษรศาสตร

นางสาวสรัลพร  แสนทวีสุข รหัสนักศึกษา 05600392 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.67
6. คณะศึกษาศาสตร

นายนราธิป  ฮวบคลาย รหัสนักศึกษา 06600189 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65
7. คณะวิทยาศาสตร

นางสาวชรินรัตน  ทองเจริญ รหัสนักศึกษา 07610066 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64
8. คณะเภสัชศาสตร

นางสาวชนิสรา  อนะมาน รหัสนักศึกษา 08590027 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.67
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายอาวุธ  เจตพุก รหัสนักศึกษา 09601284 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.23
10. คณะดุริยางคศาสตร

นางสาวฐิตาภา  นามนัย รหัสนักศึกษา 10600078 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวญดา  คงสุขสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 11610113 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.73
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12. คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวอาทิตยา  ลิ้มไผทอง รหัสนักศึกษา 12600993 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.17

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวรัชญา  สุรเดชาฤทธิกุล รหัสนักศึกษา 13600059 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50

14. วิทยาลัยนานาชาติ
นายณกรณ  ปญญาอาจอง รหัสนักศึกษา 90600007 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุน
ภูมิพล ประจําป 2562 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ เพ่ือเขารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2562 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ สํานักงานอธิการบดี

ประจําป 2563

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายบริหารไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบจาก
สถานการณดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ท่ีประชุมคณะทํางาน
จัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันจันทรท่ี
3 สิงหาคม 2563 จึงมีมติใหงดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึกในระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในการจัดงานปท่ีผานมามีผูเขารวมงานเปนจํานวนมากประมาณ 800 คน
ดังนั้น จึงใหคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาจัดงานเกษียณอายุราชการของคณะวิชา/หนวยงานตามท่ีเห็นสมควร

ในการนี้ สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ
สํานักงานอธิการบดี  ประจําป 2563 ในวันอังคารท่ี 22 กันยายน 2563 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยไดกําหนดจํานวนผูเขารวมงานไมเกิน 200 คน
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) จึงขอเชิญผูบริหารเขารวมงานในวันและ
สถานท่ีดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

(นางสาวเพรียว บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


